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  O amor é isso:  

cisco que toda a vista 

tão só pra enxergar  

(DAL FARRA, 2011) 

 

 

 ando pisando sobre minha sombra 

debaixo dela 

são as pedras que caminham  

(MALUFE, 2008) 

 

 

 Eu quero amar, amar perdidamente! 

Amar só por amar: Aqui...além... 

Mais Este e Aquele, o Outro e toda gente... 

Amar! Amar! E não amar ninguém!  

(ESPANCA, 2013) 
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RESUMO 
 
 
O objetivo deste trabalho consiste em investigar de que maneira Florbela 

Espanca explora o amor por meio das sensações do corpo em sua obra e como ela 
revisita e atualiza Camões em relação a esse aspecto. Para tanto, iniciamos nosso 
percurso analisando como o amor era trabalhado na poesia clássica de Camões, 
posteriormente contrapondo-o com a poesia moderna de Florbela Espanca. 
Passamos pela lírica de Camões objetivando demonstrar que o autor aborda o amor 
sob uma chave platônica; depois, observamos como o corpo em Florbela Espanca é 
ressignificado, a partir de um pensamento mais contemporâneo, no qual localizamos 
a modernidade de sua proposta poética. Dessa forma, fundamentamos nosso estudo 
inicialmente em Platão e depois na crítica feita a Platão por Nietzsche, filósofo 
que embasa nossa pesquisa no que concerne a uma nova visão de corpo, também 
presente na poesia florbeliana. É nesse sentido que, por fim, o Sensacionismo, 
movimento poético teorizado pelo poeta Fernando Pessoa, contribui para a presente 
investigação, ajudando a formalizar o tipo de sensibilidade presente no tratamento do 
amor na poesia de Florbela Espanca. Ao final, concluímos que Florbela Espanca está 
bem consciente da tradição em que está inserida, buscando em seu precursor um 
amor que está intimamente ligado ao corpo, utilizando as suas sensações como 
matéria-prima que, tocada pela arte, ultrapassa os limites do tempo, entrando 
definitivamente para a modernidade. 
 
Palavras-chave: Florbela Espanca, Poesia Portuguesa, amor, corpo, sensações. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this study is to investigate how Florbela Espanca explores love through 
body sensations in her oeuvre and how she revisits and updates Camões’ in relation 
to this aspect. Therefore, we started our journey analyzing how love was worked in the 
classical poetry of Camões, then contrasting it with Florbela’s modern poetry. We go 
through Camoes lyric’s aiming to demonstrate how the author works love in a platonic 
key; then we observe how this body in Florbela´s is reframed, from a more 
contemporary thought, in which we locate  the modernity of her poetic proposal. Thus, 
we will base our study initially in Plato and then the criticism of Plato by Nietzsche, 
philosopher that will base our research regarding a new body view, also present in 
florbelian poetry. In this sense, finally, sensationalism, poetic movement theorized by 
the poet Fernando Pessoa, contributes to this research, helping to formalize the type 
of this sensitivity in the treatment of love in Florbela’s poetry. At the end , we concluded 
that Florbela Espanca is well aware of the tradition in which it operates , looking in its 
precursor a love that is closely linked to the body, using their feelings as raw material, 
played by art, beyond the limits of time , definitely going to modernity . 
 
 
Key-words: Florbela Espanca, Portuguese Poetry, love, body, sensations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Já faz algum tempo que escolhi a poeta Florbela Espanca, ou que ela me 

escolheu. Tinha de definir o tema do mestrado, sobre o que escrever, pesquisar, qual 

a pergunta que seria o fio condutor de meu trabalho. E, depois de idas e vindas, o 

corpus começou a aparecer. 

Desde criança gosto de Camões. Sempre ouvi os versos “Amor é fogo que arde 

sem se ver/É ferida que dói, e não se sente/É um contentamento descontente/É dor 

que desatina sem doer” (CAMÕES, 2011, p. 47). Recitava esses versos sem a menor 

compreensão do que queriam dizer. Achava a musicalidade deles bonita, e as 

palavras me inquietavam. Como uma dor pode não doer?  Como o amor é fogo que 

arde sem se ver? Eram paradoxos que para mim não faziam sentido algum.  

Afinal, o que é o amor? Estava longe de entender a filosofia embutida nos 

versos do poeta. Isso ficou adormecido em minha mente até conhecer, já na 

maturidade, a poeta Florbela Espanca. Com ela nasceu um caso de amor, daqueles 

que a gente não entende, e que nos levam a passar horas a ler os poemas. Chora, ri, 

se sente acolhida ou compreendida; outras vezes não concorda em nada, ainda assim 

é tomada por uma atmosfera e, sem entender o que significa essa atração, quer mais.  

Lendo e relendo toda a obra de Florbela Espanca, encontrei um grupo de dez 

sonetos dedicados a Camões. Tentei compreender qual a razão de a poeta haver 

separado esses sonetos e de tê-los dedicado ao grande poeta, fazendo-o justamente 

em seu último livro Charneca em flor (ESPANCA, 2013), do momento em que estava 

em sua maturidade poética e na melhor fase de sua poesia. A dedicatória a Camões 

– “He hum não querer mais que bem querer” – definiu qual seria o corpus do meu 

trabalho.  

Torna-se evidente a admiração de Florbela Espanca por esse poeta clássico e 

universal. Clássico, como escreveu Borges (2013, p. 272), “é um livro que as gerações 

de homens, urgidas por razões diversas, leem com prévio fervor e com uma misteriosa 

lealdade”. Essa presença de Camões nos aponta para esse lugar de passagem entre 

poemas e poetas, tal como Eliot (1997, p. 24-25) preconiza, no frutífero diálogo entre 

tradição e modernidade: 
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Nem o poeta pode tomar o passado como um todo, numa dose 
indiscriminada, nem ele se pode formar totalmente assentado numa 
ou duas admirações pessoais, nem tão pouco na sua preferência por 
um período. O primeiro procedimento é inadmissível, o segundo é uma 
experiência importante da juventude e o terceiro um agradável e mui 
desejável complemento. [...] Ele tem que estar bem consciente do 
facto evidente da arte nunca se aperfeiçoar, mas de que os materiais 
da arte nunca são exatamente os mesmos. 

 

Eliot (1997, p. 22) considera que o poeta deve conhecer sua tradição sem 

deixar sua sensibilidade paralisada por um saber científico estanque: “A tradição é de 

significado mais amplo. Não pode ser herdada, e se a quisermos, tem de ser obtida 

como árduo labor”. Cada poeta, portanto, cria e cultiva sua própria tradição. 

Cabe ressaltar ainda que, numa perspectiva de um olhar que ora se distancia, 

ora se avizinha entre Florbela Espanca e Camões, sem a pretensão de compará-los, 

o presente estudo segue mais numa linha de iluminação, o que nos leva a pensar 

como Blanchot (1999, p. 69): 

 

Uma das tarefas da crítica deveria ser tornar impossível toda 
comparação. Escritores podem ser próximos, as obras não o são. 
Acontece que elas se clareiam aparentemente uma a outra e que, 
como diz T. S. Eliot, a última obra que veio suscita e influencia toda a 
literatura anterior. [...] Claridades, mas com a condição de se 
extinguirem imediatamente. O jogo das comparações nos abre por fim 
ao incomparável. 

 

Assim, nosso estudo pretende sugerir esse diálogo entre os poetas no sentido 

de iluminar algumas visões possíveis acerca da poeta. Também é interessante 

perceber nessa linha de pensamento o quanto Florbela Espanca admira Camões e 

resgata essa admiração no poema “Vozes do mar”. 

 

Quando o sol vai caindo sobre as águas 
Num nervoso delíquio d’oiro intenso, 
Donde vem essa voz cheia de mágoas 
Com que falas à terra, ó mar imenso? 
 
Tu falas de festins, e cavalgadas  
De cavaleiros errantes ao luar? 
Falas de caravelas encantadas 
Que dormem em teu seio a soluçar? 
 
Tens cantos d’epopeias? Tens anseios 
D’amarguras? Tu tens também receios, 
Ó mar cheio de esperança e majestade?! 
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Donde vem essa voz, ó mar amigo?... 
... talvez a voz do Portugal antigo, 
Chamando por Camões numa saudade!  
(ESPANCA, 1996, p. 78) 
 
 

Claro está o forte apelo à obra de Camões, explícito nos versos do poema: 

“Falas de caravelas encantadas/Tens cantos d’epopeias?/...talvez a voz do Portugal 

antigo/Chamando por Camões numa saudade”.  Florbela Espanca tem, na lírica do 

grande poeta, rompantes de saudade. É o mar o agente encarregado de trazer à 

memória os grandes feitos e as dores de uma terra que outrora era habitada por 

valentes cavaleiros: “Donde vem essa voz cheia de mágoas/Com que falas à terra, ó 

mar imenso?/Tu falas de festins, e cavalgadas/ De cavaleiros errantes ao luar?”. O 

grande poeta é trazido do passado para atenuar as fortes lembranças de um povo que 

teve a sua majestade na época das grandes navegações. 

Ao olhar para o poema de Florbela Espanca, tive a nítida impressão de ter 

mergulhado nessa tradição de que fala Eliot, o qual assinala que “[...] os passos mais 

significativos [...]” da obra de um poeta “[...] poderão ser aqueles onde os poetas 

mortos, seus antepassados, mais vigorosamente afirmam a sua imortalidade” (ELIOT, 

1997, p. 22). A partir desse momento não tive mais dúvidas: seria a lírica de Camões 

que eu escolheria para dialogar com a poeta. 

A partir disso, precisava achar algo que unisse ou diferenciasse Florbela 

Espanca e Camões; não que isso necessariamente viesse a acontecer, mas queria 

entrar nesses lugares vazios que a obra vai deixando, como a iluminar as sombras. É 

claro que a temática do amor surgiu de imediato, mas ainda era preciso definir de que 

espécie de amor se tratava. 

Sabemos que existem muitas formas de amor, por isso esta pesquisa nos leva 

ao estudo de algumas teorizações acerca do amor. Recorrendo à Grécia antiga, fomos 

até Platão, no Banquete e em Fédon, com o intuito de entender melhor que tipo de 

amor é esse tão aclamado pelos deuses. A partir daí, abrimos caminho para o que 

nos move especificamente em nosso trabalho: a poesia. 

Ao ler Florbela Espanca, me chama a atenção o modo pelo qual ela expressa 

o amor em seus poemas, algo que parece ser diferente quando se trata de Camões. 

Ora, Camões está completamente influenciado pela tradição platônica, que considera 

a alma muito superior ao corpo. Ao ler seus poemas, torna-se possível verificar que a 
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filosofia é intrínseca à sua obra. A natureza também está presente, mas apenas como 

pano de fundo para “enfeitar” sua poética; como um objeto inanimado para servir à 

obra, pois ela não é o foco.  Já em Florbela Espanca, percebemos que a filosofia ali é 

outra, pois a poeta está o tempo todo em crise e questionando tudo o que está em 

sua volta, seguindo os passos de Nietzsche. Quanto à natureza, esta interfere no eu 

lírico, não se apresentando como moldura, ao contrário, para a poeta, a natureza faz 

parte de seu corpo. 

O corpo, por sua vez, é visto quase como um “pecado”; dar preferência ao corpo 

quebra as regras do bom amante. Já em Florbela Espanca o corpo ganha uma 

representatividade totalmente oposta ao corpo que é expresso na poesia camoniana. 

A poeta está inserida entre o final do século XIX e início do século XX, momento em 

que tanto o corpo como a natureza ganham outro significado, como veremos com 

maior atenção ao longo do trabalho.  

Olhando todo esse cenário, o fio condutor desta dissertação será o seguinte: 

De que maneira Florbela Espanca explora o amor por meio das sensações do corpo 

em sua obra? De que maneira ela revisita e atualiza Camões em relação a esse 

aspecto? 

Este estudo pretende, ao colocar os sonetos de Florbela Espanca em diálogo 

com os de Camões, demonstrar como ela é uma poeta contemporânea e 

questionadora que não se conforma com o status quo, vivendo em constante crise, 

um dos fatores fundamentais que marcam a modernidade.  

Florbela Espanca traz uma característica própria de todo grande poeta: a 

intensidade. Nada está apenas na superfície, ela vive as sensações com grande 

envolvimento. Tudo nela transborda. Escreve de caso pensado, pois nada é por 

acaso. Seus projetos de livros ora vingam, ora não, mas ela os escreve até o fim, bem 

como as cartas, o diário, os contos e as traduções. Mesmo no episódio de sua morte, 

tudo é meticulosamente planejado. Como em uma peça de teatro, ela representa a 

personagem principal de sua última cena. Uma empreendedora que desde pequena 

já sabia que seria uma poeta; aos oito anos escreve seu primeiro poema “Vida e 

morte”, no qual já se via a ponta de um iceberg que surgia sobre todas as vicissitudes 

da vida.  

Ao aproximar Florbela Espanca de Camões, vimos surgir quase um caso de 

amor entre ambos, o qual excedeu qualquer passagem do tempo. E parece-nos que 

um namoro entre eles começou a acontecer. É evidente que estamos diante duas 
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figuras interessantes e estudadas em diferentes vertentes, mas aproximá-los ou 

distanciá-los, ou mesmo não encontrar tantas diferenças, talvez semelhanças, 

certamente apresenta-se como uma proposta instigante. 

Veremos, em rápidas palavras, como viveram esses poetas para conhecê-los 

mais de perto, na obra Poetas que pensaram o mundo (NOVAES, 2003)1. Segundo 

João Adolfo Hansen (2003)2, temos poucas certezas a respeito da vida de Camões, e 

muitos foram os biógrafos que se dedicaram a levantar sua vida, embora não com 

muito sucesso. O que se tem como mais próximo da verdade é que Camões pertencia 

à pequena nobreza, filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá de Macedo; era, 

pois, de família fidalga, não em montante de dinheiro, mas em influências junto à Casa 

Real. Hansen (2003) assinala que um fidalgo pobre dependia quase sempre da 

generosidade do rei. Acrescenta ainda que as letras3 e a carreira das armas eram 

valorizadas, ao passo que os serviços manuais e o comércio eram desprezados. Todo 

o heroísmo e a subserviência a serviço dos reis era uma forma de garantir a 

reprodução da estrutura da corte. Dessa forma, as conquistas e a elevação da pátria 

se confundia com a figura do rei4. 

Camões não escapava à realidade desses jovens dependentes dos favores da 

corte e: 

Sua vida ali terá sido a dos moços da sua posição: nos 
intervalos do latim, da lógica, da retórica, da dialética, da teologia, 
perambular armado de espada, rodela e elmo, jogo, bebida, poemas, 
arruaças e mulheres de várias condições, alguma fidalguinha, plebeias 
e as “damas de aluguer” do Malcozinhado, nome que o poeta deu a 
um bordel da cidade (HANSEN, 2003 p. 167). 

 

Embora Camões consiga obter a fama de um bom poeta, é também altivo e 

sempre está envolvido em constantes brigas, por ser amante das aventuras da vida 

noturna nas tabernas. 

Segundo Hernâni Cidade (1979), o poeta deve ter nascido em Lisboa em 1525 

e morrido em 1580. Muito provavelmente deve ter estudado na Universidade de 

                                                      
1 Neste livro, organizado por Adaulto Novaes, um texto que chama bastante atenção é: “A máquina do 
mundo”, escrito por João Adolfo Hansen. 
2 O texto ao qual me refiro faz parte de um ciclo de conferências patrocinado pelo Centro Cultural Banco 
do Brasil e copatrocinado pelo SESC da esquina. Nesse texto, o autor, João Adolfo Hansen, faz um 
levantamento minucioso da biografia de Camões.  
3 Hansen comenta que, a partir da segunda metade do século VX, as letras, que antes eram 
desdenhadas pela nobreza como coisa de homens de saia, começaram a ser valorizadas (2003, p.167). 
4 Segundo Hansen, Jorge de Sena diz que gente como Camões dependia e devia favores ao Rei e aos 
grandes senhores. 
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Coimbra, tendo em vista sua erudição e vasta educação, as quais se percebem em 

seus poemas épicos e líricos. Escreveu também muitas cartas, em que podemos 

encontrar uma existência complexa e paradoxal; sempre enamorado por belas damas 

para as quais escrevia lindos poemas de amor, geralmente não correspondido.  

Camões fazia parte dos fidalgos que procuravam na Lisboa noturna a vida de 

boemia tão atrativa aos jovens aventureiros. Parte para muitas viagens e, numa delas, 

embarca como soldado para a África, luta contra os Celtas em Marrocos e perde o 

olho direito, o que lhe renderia muitos outros poemas. Intempestivo, não raro se 

envolve em confusões e, numa delas, acaba ferindo um guarda real e por isso é preso. 

Na prisão, para se ver livre da acusação, escreve uma Carta de Perdão ao rei João 

III, oferecendo-se para servir o país, em 1553, nas Índias. O rei decide perdoar 

Camões desde que pague a quantia de 4 mil réis para a caridade. Nesse clima, 

Camões parte para a grande viagem que mudará completamente o rumo de sua vida; 

estava para nascer aquela que seria a mais bela epopeia do século XVI, na qual 

seriam registradas as glórias do povo português: Os lusíadas (CAMÕES, 2015). 

A primeira edição dessa obra foi lançada em Lisboa, em 1572, sob o patrocínio 

do rei D. Sebastião. Ela é composta de 8.816 versos e 1.102 estrofes, divididas em 

dez cantos compostos em versos decassílabos. O poema é influenciado pela 

antiguidade e adota como modelo as epopeias greco-romanas, como Eneida, de 

Virgílio, e Ilíada, de Homero (TORRALVO e MINCHILLO, 2011, p. 22), o que não 

descaracteriza a grande originalidade do poeta, que faz com que Os lusíadas seja 

uma das obras literárias mais lidas e conhecidas no mundo, e a única epopeia 

publicada em vida. O tema principal do poema é uma homenagem às viagens 

marítimas de Portugal. Para compor o poema, Camões evoca os deuses da mitologia, 

que por vezes se opõem à viagem e, noutras, até auxiliam Vasco da Gama, que era 

o comandante da expedição. Na obra encontram-se o passado de conquistas do povo 

português, o presente de um Portugal que abandonara as terras africanas e um futuro 

grandioso. 

Em vida, Camões vê publicadas apenas três ou quatro composições líricas5, o 

restante será conhecido só depois de sua morte. A primeira edição de Rimas 

                                                      
5 Na obra Lírica, de Luís de Camões (1976), Massaud Moisés, que organizou a edição, informa que 
Camões teve publicadas “uma ode inserta nos Colóquios dos Símplices e Drogas (1563), de Garcia da 
Orta”; o soneto “Vós, ó ninfas da gangética espessura...”; a elegia “Depois que Magalhães teve 
tecida...”; e o soneto “Ditosa pena, como a mão que a guia” (1976, p. 17). 
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(CAMÕES, 1976) ocorre somente em 1595. Ele assimila as novidades trazidas da 

Itália por Sá de Miranda (p. 12), tem uma vasta forma de expressão e adota 

frequentemente o soneto, assumindo uma postura intelectual e autorreflexiva. No 

entanto, não deixa de dar continuidade às formas tradicionais, herdadas da Idade 

Média, pois sua produção lírica é composta também de canções, sextinas6, oitavas7, 

éclogas8, elegias9 e odes10.  

Segundo Hansen (2003, p. 168), esse poeta é um “Homem sem ofício certo, 

vivendo à lei de fidalgo [...] demasiadamente fidalgo para poder governar-se como 

pobre, e demasiadamente pobre para poder permitir-se liberdades de fidalgo [...]”. 

Camões é o poeta que chega para, com uma tempestade de palavras, exaltar 

a história do povo português, mas não só, vai além, faz engenho de sua arte com o 

desconcerto do mundo. Parece que o tempo de sua vida se mostra pouco para tantos 

feitos.  

Quanto a Florbela Espanca, poeta portuguesa (1886-1930), nasce e morre no 

dia 8 de dezembro. Seu nome de batismo é Florbela d’Alma da Conceição Espanca.  

Passa por três casamentos e dois divórcios, nada comum em um Portugal cheio de 

regras para as mulheres. Como retrata em muitos de seus poemas, já se sente velha. 

A poeta se considera uma desconcertada nesse mundo. Uma alma que não se acalma 

nunca. Um corpo que quer vivenciar suas experiências e delas tirar o máximo. Ainda 

jovem, aos 36 anos de idade, comete suicídio com uma dose letal de veronal 

(ESPANCA, 1996). 

Florbela Espanca é fruto de um casamento nada convencional. Como seu pai 

se casara com uma mulher infértil, teve dois filhos com a criada, Florbela Espanca e 

Apeles. A mãe verdadeira morre jovem com neurastenia e as crianças são criadas 

como filhos legítimos de Mariana de João Espanca. Florbela Espanca tem profundo 

amor pelo irmão, o qual perde num acidente de avião. Após a morte do irmão, ela 

entra em profunda tristeza, aos poucos desistindo de viver. A perda do seu amado 

irmão é sua última gota de esperança nesta vida.  

Talvez não tenha tido “dinheiro e um teto todo dela” (WOOLF, 1985, p. 8), mas 

isso não a impede de ver dois de seus livros publicados, o Livro de mágoas (1919) e 

                                                      
6 Poema composto por seis estrofes com seis versos cada uma. 
7 Estrofes de oito versos. 
8 Poesia pastoril dialogada. 
9 Poema composto por tema triste, muitas vezes ligado à morte. 
10 Poema lírico com caráter entusiástico, destinado a elogiar reis, deuses, atletas, poderosos e heróis. 
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o Livro de Sóror Saudade (1923), ambos financiados pelo pai. Mais tarde, faz amizade 

com Guido Batelli, a quem confiará seus últimos escritos, entre eles Charneca em flor. 

No último ano de sua vida também escreve um diário. Durante os seus casamentos, 

chega a passar dificuldades financeiras e começa a fazer traduções e a escrever 

contos. 

Embora Florbela Espanca já tenha esses dois livros publicados em vida, eles 

apenas lhe rendem o status de poeta talentosa, dentro do que se concebe naquele 

momento como poesia feminina, como tantas outras mulheres que sabem versejar 

(SILVA, 2009, p. 21).  

Após a morte da poeta, Guido Batelli, vendo a oportunidade de uma grande 

venda de exemplares, publica apressadamente uma edição do livro, Charneca em flor, 

o último. E, dado seu prestígio como professor universitário, ele acaba por formar uma 

imagem de uma poeta romântica (SILVA, 2011).  

Também a política salazarista faz uma campanha contra a imagem de Florbela 

Espanca, primeiro porque os livros da poeta estavam sendo vendidos aos montes e 

em várias edições. Charneca em flor esgota rapidamente, dada a comoção da morte 

de uma poeta tão jovem. Evidentemente no primeiro momento não se sabe que 

Florbela Espanca se suicidou. Para a época, ela representa um modelo antissocial do 

feminino.  A respeito, Dal Farra (2002, p. 17) dirá: 

 

Saiba-se, portanto, o que foi Florbela para o salazarismo: o 
anti-modelo do feminino, da concepção de mulher – e nisto reside, sem 
dúvida, a força mais primária da sua obra, cuja lucidez indomável 
questiona, insurrectamente, a condição feminina e os históricos papéis 
sociais conferidos à mulher. 

 

 De fato, uma ditadura não pode permitir que uma mulher escreva versos 

questionando a condição da mulher na sociedade, ou mesmo dando uma voz feminina 

para uma sociedade que está dentro de uma ditadura de homens. O modelo de mulher 

que Florbela representa, na perspectiva de uma sociedade extremamente 

conservadora, que estava sob o salazarismo (ditadura), precisa ser combatido. Não 

bastasse isso, existe também a questão da Igreja conservadora. Em 1956 o padre 

José Augusto Alegria (1956) publica uma obra intitulada Florbela Espanca. O 

processo de uma causa, em que tece comentários sobre a pouca qualidade dos 

versos que carregam blasfêmia e promiscuidade (SILVA, 2011). Todo esse 
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movimento em torno de sua figura acaba por torná-la um mito: quanto mais se fala 

contra sua obra, mais ela exerce fascínio sobre seus leitores. 

Florbela não é efetivamente encaixada em nenhum movimento, e também não 

nos parece muito preocupada com esses movimentos. Está mais interessada em 

vários projetos de escrita e de poesia, e não se encaixa bem em afazeres domésticos, 

embora tente. Em seus escritos encontra aconchego, conforme escreve em uma de 

suas cartas para a amiga Júlia, em 22 de agosto de 1916: 

 

Eu não sou em muitas coisas, nada mulher; pouco de feminino 
tenho em quase todas as distrações da minha vida. Todas as ninharias 
pueris em que as mulheres se comprazem, toda a fina gentileza duns 
trabalhos em seda e oiro, as rendas, os bordados, a pintura, tudo isso 
que eu admiro e adoro em todas as mãos de mulher, não se dão bem 
nas minhas, apenas talhadas para folhear livros que são 
verdadeiramente os meus mais queridos amigos e os meus 
inseparáveis companheiros [...] (ESPANCA, apud DAL FARRA, 2002, 
p. 223).  

  

Florbela, em suas palavras endereçadas à amiga, abre caminhos para que 

criemos uma imagem sua que logo de início destoa de um “feminino” convencional. 

Ela afirma não ser a mulher esperada pela sociedade, mas logo em seguida fala das 

“ninharias pueris” com que as mulheres se permitem viver. E continua: “[...] toda a fina 

gentileza duns trabalhos em seda e oiro, as rendas, os bordados, a pintura, tudo isso 

que eu admiro e adoro em todas as mãos de mulher [...]”, ela diz não ter aprendido, 

pois suas mãos são “[...] apenas talhadas para folhear livros [...]”. E aqui um paradoxo 

se instala, já que, na verdade, suas mãos são outras, ao contrário da insignificância e 

da infantilidade das mulheres que conhece, suas mãos são feitas para esculpirem as 

palavras.  

 Continuando sua carta: 

 

Zango comigo própria, tento fazer qualquer coisa, mas a leveza 
aérea das sedas, a fluidez ideal das rendas, fazem tremer-me as mãos 
que não tremem nunca ao folhear os livros que mais fatigam toda a 
gente, irritam-me e maçam-me a um ponto que tenho de atirar com 
aquilo tudo para outro regaço mais de mulher, mais acariciante, mais 
doce e com todas as carícias e doçuras que o meu não teve, não tem 
e não terá nunca. Que desconsolo ser assim, minha Júlia! Ter apenas 
paciência para penetrar os arcanos duma alma que se fecha nas 
páginas dum livro: ter apenas gosto em chorar com António Nobre, 
pensar com Vítor Hugo, troçar com Fialho de Almeida e rir 
suavemente, deliciosamente, com uma pontinha de ironia onde às 
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vezes há lágrimas, com Júlio Dantas! Eu não devia ser assim, não é 
verdade? Mas sou [...] (ESPANCA, apud DAL FARRA, 2002, p. 223).  

 

Mais uma vez Florbela tenta se justificar por ser diferente das outras mulheres 

ao não ter paciência com as rendas e com as sedas, e, no entanto, ter paciência para 

os “arcanos”, isto é, tem atração pelo enigmático, pelo misterioso. Ela é uma ótima 

leitora e se envaidece por conhecer obras consagradas e de estar perto dos grandes 

autores, como Antônio Nobre, Vitor Hugo, Fialho de Almeida e Júlio Dantas. O tempo 

todo, em suas cartas para os amigos e familiares, a poeta vai revelando como devem 

ser lidos os seus livros, que estão carregados de diálogos com outros poetas. E segue: 

Tive os melhores professores de tudo na capital do Alentejo 
(que se são melhores não são bons), de bordados, de pintura, de 
música, de canto, e afinal sou uma eterna curiosa de livros e 
alfarrábios, e mais nada. E pensando bem, minha querida, não há tudo 
isso nos meus livros? Música e canto, bordados e rendas... que delícia 
e que finura em certos versos... que encanto e que magia em certas 
frases! (ESPANCA, apud DAL FARRA, 2002, p. 223).  

 

 Com ironia, Florbela se refere aos professores que teve na capital. O melhor 

pode não ser bom. Aliás, melhor em quê? E bons no quê? Aqui podemos intuir uma 

sugestão da poeta de que eles não são bons na arte da poesia, na medida em que 

ela está se dirigindo aos bordados, à pintura –segundo nossa leitura –  que são seus 

versos, a matéria-prima de sua obra, a palavra.  

Quanto ao canto e à música, também mencionados por ela, pode-se dizer que 

a poeta trabalha com a voz da cultura trovadoresca, que ainda persiste nas cantigas 

do Alentejo e que está na oralidade trazida pela tradição ). Vê-se claramente que a 

palavra em seus versos é corpórea, delicada e se materializa com o poema. A poeta 

também valoriza sua arte. Embora tenha começado sua carta com uma suposta 

humildade, à medida que vai avançando, a poeta também vai nos ensinando a olhar, 

ver e sentir o poema: 

 

[...] palpo esses bordados, essa macieza de cetins, beijo esses pontos 
delicados, essa espuma de rendas, essas brancuras tênues, esses 
negros chorosos e trágicos, e acho-os melhores, perdoa-me, minha 
Júlia, ia naturalmente ser insolente para contigo, que deves de certo 
ser uma fada dessas que bordam lírios em telas finas, como eu bordo 
saudades na tela roxa de lágrimas do meu destino! (ESPANCA, apud 
DAL FARRA, 2002, p. 223). 
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Essa carta é muito significativa para demostrar como é o método de trabalho 

de Florbela, para quem a palavra é toda corpórea. A poeta vai falando sobre o quanto 

essa palavra é viva, delicada, macia. As sensações que encontramos no poema estão 

expostas em seu próprio método de trabalho. Ela tem consciência de seu trabalho 

artesanal e, mais uma vez, irá comparar seus versos com o trabalho das mulheres e 

chegar à conclusão de que o que faz é superior: 

 

[...] convenço-me que valem mais que os mais valiosos trabalhos em 
que mãos de princesas descansassem [...] E muitas vezes 
surpreendo-me a sorrir com um pouco de ironia e de piedade por todas 
essas belas coisas, coisas de mulheres tão finas e tão leves como a 
leviandade... oh! (ESPANCA, apud DAL FARRA, 2002, p. 223).  

 

Supomos que a poeta está fazendo uma crítica a todas as mulheres que se 

dedicam a coisas tão belas na superficialidade, mas que não adentram na seriedade 

que é trabalhar com o artesanato da palavra. Termina pedindo perdão se por acaso 

foi insolente e compara a amiga com uma fada que borda lírios e a si própria, com 

uma mulher que borda “saudades na tela roxa de lágrimas do meu destino!”. 

Fica clara a figura de uma mulher forte, que tem absoluto domínio do que quer 

e daquilo que não valoriza, embora possa ser essencial para as outras mulheres, 

como gostar dos trabalhos manuais e dos afazeres do lar. Uma mulher que tem um 

trabalho intelectual e artístico a desenvolver. Será ela que dará corporalidade à 

palavra, que falará do amor de uma forma que talvez nenhuma outra mulher tenha 

tido “coragem” de falar. A poeta demonstra inteligência, altivez e sagacidade em falar 

com a amiga Júlia, ao mesmo tempo em que parece zombar dessas rotinas pueris. 

Voltemos à ideia de um mito literário que acaba por impregnar a figura de 

Florbela Espanca. A crítica se posiciona de diversas maneiras em relação à sua 

poesia, muitos a exaltam e muitos querem extirpá-la pelas razões que já 

mencionamos. Um dos piores rumores se dá quando, após sua morte, é levantada a 

possibilidade de um incesto com o irmão, Apeles (SILVA, 2011), por ocasião da 

publicação das cartas trocadas entre eles. Florbela tem verdadeira adoração por ele 

e, como não tem filhos, ama-o com um profundo amor maternal. Mas, como teve três 

casamentos e em seus versos existe uma carga erótica bem acentuada, logo esse 

falso boato se propaga, o que pode levar alguns leitores a se sentirem desconfortáveis 

em ler seus versos. 
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Dessa forma, a imagem de Florbela passa a enfrentar um imenso calvário, pois 

a poeta será vista não pelo valor estético de sua obra, mas pela sua história de vida. 

No entanto, o que menos queremos frisar neste trabalho é esse mito que foi criado de 

maneira irresponsável. Esse não é nosso viés, queremos sepultar definitivamente 

essa fase e mostrar o trabalho de arte com a palavra, no qual reconhecemos tantos 

traços da modernidade. 

Florbela sai de cena quando não mais suporta a vida que a consume em dor. 

Entre as várias perdas que teve – sua mãe, seu irmão, seus casamentos –, também 

amargou três abortos. Amou, sim, com toda a plenitude de seu ser, mas também 

ousou em sua poesia, colocando suas sensações e prazeres. Desnudou sua alma 

como poucos. Morreu só, mas não deixou de dizer a que veio. 

Ao aproximar os dois poetas, teremos em vista, sobretudo, o modo de cada um 

tratar o corpo em relação ao amor. Como veremos, Camões trata o tema sempre sob 

a ótica do irrealizável, do amor ideal aclamado por Platão e, claro, é fácil supor que 

este influencia aquele. Já Florbela trata o amor de uma forma diferente, não 

corresponde àquele idealizado, ao contrário, para ela o amor só é completo quando 

os corpos podem viver a sensação do encontro, da experiência, da vivência. 

Dessa forma, no primeiro capítulo desta dissertação, desenvolvemos o tema 

do amor ideal, a partir do pensamento de Platão e utilizando o livro A república; 

abordamos o mito da caverna para compreendermos o amor platônico e a concepção 

de alma, a partir dos diálogos de Sócrates em O banquete e Fédon. Nesse capítulo 

nos detemos na análise dos sonetos camonianos para entender como o poeta 

trabalha o amor em sua obra lírica, mais especificamente, daqueles contidos no livro 

Sonetos de Camões (CAMÕES, 2011). Utilizamos alguns sonetos para que possamos 

mostrar como o amor é figurado na sua lírica.  

Para nos aproximarmos da poesia de Florbela Espanca, buscando 

compreender sua concepção de amor, no segundo capítulo tratamos do amor 

corporal, ampliando mais a visão filosófica. Abrimos espaço para o erotismo 

chamando Georges Bataille para nos auxiliar na compreensão do erótico, além de 

recorrermos à reflexão de outros autores que pesquisam e estudam a obra de Florbela 

Espanca. A partir do erotismo, investigamos qual a relação da morte com o erótico. 

Damos lugar também às sensações do corpo convidando Fernando Pessoa para essa 

conversa. Nesse capítulo, o foco principal são as análises dos poemas de Florbela 

Espanca. 
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Os filósofos que percorrem os capítulos são Platão e Nietzsche, tanto porque 

eles trazem uma mudança radical no conceito de poesia e de filosofia quanto por 

estarem intimamente ligados ao corpus de estudo de nossa pesquisa, como veremos 

a seguir. 

São necessárias algumas explicações com relação aos poemas de Florbela 

Espanca utilizados nesta dissertação. Existem inúmeras edições da obra da poeta11, 

que, na verdade, nem sempre atenderam às exigências dela e algumas até 

descaracterizaram sua produção literária. Com a intenção de ser o mais fiel possível 

à obra, os pesquisadores Cláudia Pazos Alonso e Fábio Mario da Silva fizeram a 

organização das obras completas tendo como base a consulta de manuscritos e 

materiais de pesquisa, recolhidos junto ao Grupo Amigos da Vila Viçosa, nas 

Universidades de Évora e de Lisboa, e da Biblioteca Municipal em Matosinhos; além 

disso, Maria Lúcia Dal Farra lhes forneceu gentilmente materiais recolhidos durante 

vários anos de estudo, os quais contêm informações valiosas para a pesquisa. Dessa 

forma, apresentaremos de modo mesclado os poemas que foram publicados na nova 

versão, com os demais, pertencentes às obras completas de Florbela Espanca 

organizadas e comentadas por Dal Farra em 1996. 

 

 

  

  

                                                      
11 Utilizaremos os poemas “Vulcões”, “Blasfêmia”, “Há nos teus olhos”, “Évora”, “Primavera”, “Navios 
Fantasmas”, “Loucura”, “Deixai entrar a morte”, “À morte”, e “Vozes do mar”, retirados do livro: Florbela 
Espanca, Estudo Introdutório, Organização e Notas por Maria Lúcia Dal Farra (1996). Os demais 
poemas serão retirados dos três livros da obra de Florbela Espanca organizados pelos pesquisadores 
Cláudia Pazos Alonso e Fabio Mario da Silva; são eles: Livro de mágoas (2012); Livro de Soror Saudade 
(2012); Livro Charneca em flor (2013) e o conto “O resto é perfume”, retirado do livro As máscaras do 
destino, de 2015, por serem, no conjunto da obra, as edições mais recentes. 
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1. O AMOR IDEAL                                       

 

Este capítulo fala um pouco sobre a tradição filosófica vinda de Platão, em 

especial no que concerne à separação entre: mundo das ideias versus mundo 

sensível. Para isso, utilizamos A república de Platão, mais especificamente os livros 

que tratam dos diálogos do mito da caverna (mundo das ideias), e Fédon, que aborda 

a imortalidade da alma, para mostrarmos na poesia essa concepção de mundo ideal.  

Focamos as análises em Camões para entender como a alma e o corpo se 

separam. Também exploramos o modo como a natureza é vista na tradição clássica, 

da qual Camões faz parte, e como essa visão vai se transformando ao longo dos 

séculos. Mostramos como o corpo foi desprezado por séculos e relegado a um plano 

tão secundário que chegou até a ser desconsiderado dentro da filosofia. 

 

 

1.1 Em busca da tradição 

 

Com o intuito de explicarmos a metafísica de Platão, comecemos pelo mito da 

caverna, que aparece no livro VII de A república (2014a), uma alegoria que esclarece 

o pensamento de Platão sobre o mundo sensível e o mundo das ideias. Estamos no 

século XXI e ainda presos ao platonismo de cerca de quatro mil anos atrás, o que 

percebemos lendo e analisando o diálogo entre Sócrates e Glauco. O texto é muito 

atual.   

O diálogo não é complexo, ao contrário, é simples, porém cheio de alegorias e 

simbolismos, nos quais a verdade é montada pedaço por pedaço, com o 

consentimento do discípulo e sem que ele consiga contestar, de tão verossímil que se 

faz a conversa. Nesse contexto, a luz torna-se a protagonista: ela é a Verdade e o 

filósofo, o ser que leva os discípulos a conhecerem a grande Verdade. Nesse caso, a 

luz é o próprio Deus e nele se centra toda a Verdade. Essa “luz” é retomada 

posteriormente pelo Deus do Cristianismo e dá início a esta grande corrente no 

ocidente, a qual se traduz no amor a Deus sobre todas as coisas, na fé, no amor ao 

próximo e na espera pela chegada do reino de Deus.  

O filósofo, para Platão, faz uso de sua capacidade e sabedoria humana para 

convencer o discípulo a encontrar a Verdade e a sair do mundo das trevas (da 

caverna) para o mundo da luz (da Verdade). Isso se aproxima extremamente do 
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processo de conversão ao Cristianismo. Em Colossenses 1:13-14, encontramos: “Ele 

nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o seu filho amado, no qual 

temos a redenção” (BÍBLIA, 2003, p. 2.042). Essa analogia nos parece bem 

procedente, uma vez que toda a base da religião cristã focará na existência de Deus. 

No Cristianismo, a saída do homem do reino da escuridão para o reino da luz é Jesus. 

O que à seguinte comparação, assim como Jesus é a ponte que leva o cristão a Deus, 

o filósofo é a ponte que leva o homem a alcançar a sabedoria. 

No Mito da caverna, Platão traz a ascendência do universo do Eikones 

(imagens produzidas) para o Eidos (ideias, formas). Assim, o Eikones consiste numa 

imagem que não condiz com a realidade, ela apenas engana o homem, que pensa 

que vê, mas só vê as sombras. Já o Eidos torna-se a verdade revelada, como se fosse 

tirada uma venda dos olhos do homem e ele começasse a enxergar. Para a Bíblia, 

esse momento corresponde àquele em que o homem aceita Jesus, nascendo uma 

nova criatura. Em 2ª de Coríntios 5: 17, “Se alguém está em Cristo, é nova criatura. 

Passaram-se as coisas antigas; eis que se fez uma realidade nova” (BÍBLIA, 2003, p. 

1.993). Da mesma forma que estava o homem cego e não enxergava a verdade, por 

viver no mundo das trevas, o filósofo tem como missão arrancar esses homens que 

estão presos somente às aparências e às sombras, e conduzi-los ao mundo real, ao 

mundo das ideias, que é o único mundo em que se encontra a Verdade. Essa Verdade 

é perfeita, nela não cabem cópias, sombras, reproduções. Tudo é Uno.  

Ao exemplificar o mundo das ideias e o mundo sensível, Platão dá voz a 

Sócrates, que transforma esse conceito que estará na base de toda a tradição que 

conhecemos até os nossos dias. 

Vale trazermos os trechos principais desse diálogo que é um marco da filosofia: 

Sócrates – [...] imagina seres humanos habitando numa caverna 
subterrânea, com uma longa entrada acima aberta para a luz e tão 
larga como a própria caverna. Estão ali desde a infância, fixados no 
mesmo lugar, com pescoços e pernas sob grilões, unicamente 
capazes de ver à frente, visto que seus grilhões os impedem de virar 
suas cabeças. Imagina também a luz de uma fogueira acesa a certa 
distância, acima e atrás deles. Também atrás deles, porém num 
terreno mais elevado, há uma vereda que se estende entre eles e a 
fogueira. Imagina que foi construído ao longo dessa vereda um muro 
baixo, como o anteparo diante de manipuladores de marionetes acima 
do qual eles os exibem.  
Glauco – Eu o estou imaginando. 
Sócrates – Então também imagina que há pessoas ao longo do muro, 
carregando todo tipo de artefatos que são erguidos acima do nível do 
muro: estátuas de seres humanos e de outros animais, feitas de pedra, 
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madeira e todo material. E, como seria de esperar, alguns desses 
carregadores conversam, ao passo que outros estão calados. 
Glauco – Descreves uma imagem estranha, e prisioneiros estranhos. 
Sócrates – São como nós. Supões, em primeiro lugar, que esses 
prisioneiros veem alguma coisa de si mesmos e de uns dos outros, 
além das sombras que a fogueira projeta sobre o muro à frente deles? 
(PLATÃO, 2014a, p. 289). 

 

Conforme Sócrates, os prisioneiros não podem mover-se livremente e sequer 

enxergar em todas as direções. Estão acorrentados uns aos outros. O ambiente é 

escuro e só podem ver algumas sombras por uma luz que chega através de uma 

fogueira que está ao alto e atrás deles. Os seres carregam estatuetas. Retomando a 

analogia com o mundo cristão, podemos pensar que essas estatuetas representam 

os ídolos, as imagens esculpidas pelo homem, que os aprisionam em cavernas, 

impedindo que cheguem ao próprio Deus e que encontrem a luz, no caso, Jesus. 

Platão continua a sua história dizendo que, se alguém conseguisse sair da 

caverna e visse o mundo da luz, no início pensaria estar louco, pois, acostumado que 

estava à escuridão, demoraria um bom tempo para enxergar o mundo real. No 

entanto, depois que enxergasse a verdade, não conseguiria mais se adaptar à 

escuridão e, claro, procuraria trazer essa mesma luz agora encontrada para junto de 

seus companheiros.  

 No entanto, ao dizer a verdade para seus amigos seria considerado um louco. 

Não acreditariam nele, seria preciso que todos eles passassem também por essa 

experiência. No mundo cristão, podemos imaginar que esse caminho para a luz 

representa o processo de conversão. Segundo a Bíblia, quando uma pessoa se 

converte ao Cristianismo, ela é como uma criança que precisa aprender a andar de 

novo, a falar, a pensar. Tudo se faz novo. Já ciente da verdade, isto é, da certeza de 

que Deus existe e que com ele tudo é claro, tudo é possível, vai em busca de novas 

pessoas para trazê-las também para o mundo da luz. Mas, em sua grande maioria, 

essas pessoas serão tachadas de loucas, de perturbadas, pois estarão falando de 

algo que não existe para os demais.  

O interessante dessa alegoria é que, em Platão, os homens precisam ser 

ajudados a encontrar essa luz que, segundo ele, representa o conhecimento. Todavia, 

em Platão, os homens não conseguem encontrar sozinhos, precisam de alguém 

iluminado para conduzi-los, no caso, o filósofo, um ser superior que se encontra mais 

próximo de Deus e da Verdade. 
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A Bíblia, plenamente dentro dessa tradição de pensamento, ensina que o 

homem sozinho jamais pode sair do mundo das trevas, pois se torna preciso que 

Jesus Cristo, o consolador, venha para o guiar por este caminho tortuoso que é chegar 

ao mundo da Verdade. O que nos mostra o quanto as ideias de Platão são de fato 

absorvidas em nossa cultura cristã. 

O momento mais importante do diálogo entre Sócrates e Glauco apresenta-se 

quando o prisioneiro, já livre da caverna, encontra a luz e depois tem de retornar para 

resgatar os outros prisioneiros. Na verdade, ele poderia ficar sozinho com a 

descoberta, mas isso não é o suficiente, uma vez que precisa ter seus companheiros 

por perto para que também desfrutem da luz e da verdade. No mundo cristão, todo 

aquele que é nascido de novo não deve ignorar ou negligenciar seu chamado. Em 

Marcos 16:15, Jesus diz: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” 

(BÍBLIA,2003, p. 1.716). 

Platão dirá que existem dois mundos que interagem entre si. O mundo sensível, 

aquele que conhecemos e que nos engana, pois nele tudo é imitação da ideia primeira 

vinda de Deus; mundo este totalmente captado por nossas percepções, portanto 

mutável. Nele existe pluralidade de versões, afinal, representa o mundo da caverna, 

no qual as sombras prevalecem e podem mudar, na medida em que olhamos de 

determinado prisma, e nos enganar o tempo todo. Quanto ao mundo das ideias, este 

se faz perfeito porque é imutável, nele a verdade é sempre a mesma. Existe uma 

concepção de eternidade. O conceito de que Deus se configura no grande criador do 

Universo, mas somente têm acesso a esse mundo uns poucos iluminados: os 

filósofos. 

Platão nos legou, assim, toda uma tradição calcada na crença em uma Verdade 

eterna e imutável, que deve estar acima das contingências temporais. Encontramos 

em vários diálogos platônicos essa concepção. Por exemplo, em Fédon tem-se uma 

das passagens filosóficas mais belas que encontramos em toda a obra de Platão. É o 

momento da morte de Sócrates, mas também dos trinta dias que antecederam a sua 

autoexecução ao beber cicuta. Nesse diálogo, Sócrates conta aos seus discípulos por 

que ele não tem medo da morte, e este é o principal diálogo sobre a imortalidade da 

alma, boa parte do que temos no ocidente sobre esse assunto vem dessas ideias. 

Muitos poetas trazem essa relação entre corpo e alma e a colocam em sua poesia. 

Camões e Florbela estão inseridos dentro desse contexto. Camões valoriza a alma, 
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mas também ouve os apelos do corpo. E Florbela coloca o corpo como o centro de 

sua obra. 

É Fédon quem vai contar como foram os últimos momentos de Sócrates. Ele 

conta que as impressões que teve sobre os últimos momentos do mestre não foram 

de tristeza, nem de sofrimento ou desespero. O que viu foi um homem feliz, tranquilo, 

um homem que tinha conseguido atingir o equilíbrio existencial. 

Sócrates não é bem compreendido em sua época, embora muito respeitado 

por grande parte dos cidadãos. A fala do filósofo começa a incomodar os juízes 

atenienses. Ele é julgado e condenado à morte por três crimes: por perverter a 

juventude de Atenas – ou seja, fazer essa juventude pensar e questionar a sociedade 

de sua época; por desacreditar nos deuses da cidade e fazer com que seus discípulos 

também desacreditassem – quando na verdade ele estava querendo que os discípulos 

questionassem o poder dos sacerdotes e algumas atitudes dos cidadãos; o que nos 

leva ao terceiro crime imputado a Sócrates: o de ser contra a democracia – quando, 

na verdade, o problema é que ele sabe que a democracia pode se corromper através 

de maus cidadãos. Um bom cidadão não é aquele que vai até a Ágora e ganha todas 

as discussões, o bom cidadão é aquele que tem um compromisso com sua cidade, 

aquele que busca a verdade.  

Nos últimos momentos, Sócrates fala aos seus discípulos que a morte é a 

libertação do pensamento. Diz ele: 

 

Segundo nosso pensar, é a morte alguma cousa? 
Claro – replicou Símias. 
Nada mais do que a separação da alma e do corpo, não é? Estar morto 
consiste nisto: apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em 
si mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, 
isolada em si mesma. A morte é apenas isso? (PLATÃO, 1972a, p. 71)  

 

Sócrates continua a dar argumentos ao discípulo para que ele entenda que, 

quanto mais desprezar o corpo e valorizar a alma, mais perto estará da sabedoria, 

porque o corpo é cheio de desejos carnais que atrapalham o desenvolvimento da 

alma: 

 

É, pois, para começarmos a nossa conversa, em circunstâncias desta 
espécie, que se revela o filósofo, quando, ao contrário de todos os 
outros homens, afasta tanto quanto pode a alma do contato com o 
corpo? [...] 
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E não é, ademais, nessa ocasião que o amado filósofo, alçando-se ao 
mais alto ponto, desdenha o corpo e dele foge, enquanto por outro 
lado procura isolar-se em si mesma? 
Evidentemente (CAMÕES, 1972, p. 72).  

 

Dessa forma, o filósofo vai habilmente convencendo seus discípulos de que, 

sendo a alma separada do corpo, no momento em que ela deixa esse corpo, o mesmo 

perece, mas ela não, porque é imortal. 

Sócrates também diz: “Ter uma alma desligada e posta à parte do corpo, não 

é esse o sentido exato da palavra ‘morte’?” (p. 75). No entanto seu discípulo Cebes 

ainda não está convencido sobre a imortalidade da alma e questiona seu mestre, pois 

acredita, como outros, que após a morte a alma se dilua como fumaça. O mestre, 

porém, não desiste de sua posição e da a última palavra, afirmando a seu discípulo 

que, após a morte do homem, o corpo ainda resiste por um tempo e alguns pedaços 

ficam, como os ossos por exemplo, com o que seu discípulo concorda. E Sócrates 

prossegue dizendo que, sendo a alma invisível, ela parte também para o mundo 

invisível e perfeito, para o País dos Hades. Transpondo para a visão cristã: a alma vai 

para junto de Deus, que é bom e sábio. Essa seria a grande missão do filósofo, saber 

que nasce para morrer. Que morre a cada dia e que precisa se separar do corpo o 

melhor que puder para chegar ao ápice da sabedoria. Dessa forma Sócrates até o 

último momento consegue desenvolver reflexões filosóficas e sem abandonar suas 

ideias. Ele prefere ser fiel a elas do que se trair nos últimos momentos. 

Temos aqui a mesma ideia presente no Mito da Caverna. A metafísica de Platão 

ensina aos homens que a Verdade é única e eterna, é algo a ser buscado para além 

dos enganos do corpo, para além das falsas contingências do mundo sensível. 

Podemos notar uma influência muito grande dessa concepção metafísica nos poetas 

clássicos. Nesse sentido, Camões apresenta em sua poesia a encarnação dessa 

busca ideal platônica, que aparecerá sobretudo em sua ideia de amor. 

Encontramos muitas dessas ideias nos poemas que tratam do fazer poético em 

Camões, por vezes associados a histórias pessoais. Em outros momentos, o poeta se 

vê tocado por sentimentos sensuais que procura afastar a todo custo, mas, às vezes, 

é tentado e posto à prova em decorrência da beleza da amada. O poeta valoriza o 

amor como sendo um sentimento limpo e puro, e que não pode ceder aos apelos do 

corpo. No poema a seguir, Camões está no meio de tudo isso, entre o desejar e o não 

desejar, entre o corpo e o espírito: 
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Pede-me o desejo, Dama, que vos veja; 
Não entende o que pede, está enganado. 
É este amor tão fino e tão delgado 
Que, quem o tem, não sabe o que deseja. 
 
Não há cousa, a qual natural seja, 
Que não queira perpétuo seu estado; 
Não quer logo o desejo o desejado, 
Por que não falte nunca onde sobeja. 
 
Mas este puro afeito em mim se dana; 
Que, como a grave pedra tem por arte 
O centro desejar da Natureza, 
 
Assim o pensamento (pola parte 
Que vai tomar de mim terrestre humana) 
Foi, Senhora, pedir esta baixeza.  
(CAMÕES, 2011, p. 25)  

 

 A figura feminina está em uma aura tão elevada que o poeta se submete à 

tirania dos sentimentos. Se sente tão perturbado pelos desejos sensuais que, mesmo 

diante de um amor puro como o dele, se vê preso por desejos corrompidos pela 

baixeza que provoca em todo o seu ser. O poeta quer a todo custo deixar que o 

sentimento pela amada fique apenas no campo do sublime, do divino. É este o seu 

desejo, a sua vontade, mas o pensamento acaba por enganá-lo. Dessa forma, ele se 

sente vil perante a amada. 

 Podemos entender por que o eu lírico do poema entra nessa “crise”, pois, se é 

a alma que é elevada, que ama e na qual temos os sentimentos mais profundos, como 

pode o corpo desejar a amada? Afinal somente com a alma esse desejo deve ser 

satisfeito. Mas, ao que parece, a realidade do poeta não é bem assim, pois em muitos 

momentos ele se sente tentado a ceder aos desejos da carne e, por isso, se sente 

culpado. De fato, é “Hum não querer mais que bem querer” (ESPANCA, 2013, p. 138). 

 

 

 

1.2   A arte como espelho 

 

De sua metafísica, Platão deriva uma visão da arte enquanto mímesis, que será 

a base de nossa tradição artística no Ocidente. Quando fala da poesia, ele sempre 

propõe uma discussão mais ampla, uma vez que, em diferentes diálogos nos quais 



31 

 

 

não fala especificamente da poesia, já traz essa problemática. Mas é no livro X de A 

república que deixa claro que a poesia, por ser uma arte mimética, pode levar ao erro 

e ao engano. Mesmo assim, o filósofo se vale da mímesis, utiliza o diálogo e cria 

personagens para embasar suas ideias e, dessa forma, mimeticamente vai 

convencendo Gláucon de que certo tipo de poesia deve ser banida da cidade ideal.  

 Platão considera a arte como uma imitação imperfeita, que estaria longe até 

da imitação do artesão. No diálogo de Sócrates com seu discípulo, o filósofo distingue 

bem o que é a Verdade Ideal, dando como exemplo uma cama. Diz ele: 

 

– Tomemos, assim, esses três tipos de leitos. O primeiro é 

naturalmente um leito e, suponho, diríamos que um deus o criou, ou 
alguém mais o teria criado? 

– Suponho que ninguém mais.  

– O segundo é a obra de um carpinteiro.  

– Sim.  

– E o terceiro é o produzido pelo pintor, certo?  

(PLATÃO, 2014a, p. 400)  

 

Tal afirmação deixa claro que o primeiro nível seria a Ideia da cama, criada por 

Deus; em seguida, o artesão, num segundo nível, consegue realizar uma boa cópia 

desse conceito, fazendo o objeto tal qual foi concebido pela Ideia; e somente depois, 

num terceiro nível, o artista faz a cópia do objeto produzido pelo artesão, estando, 

dessa forma, a três graus distante da Ideia original. Segundo esse raciocínio, como 

poderiam os artistas – e aqui entendam-se os poetas – representar a Verdade? Eles 

nada mais seriam do que meros imitadores de uma Ideia a que, muitas vezes, sequer 

tiveram acesso, pois estão a imitar a arte de um artesão. 

Uma vez que o imitador está longe da Ideia, ele não pode representá-la, porque 

não a conhece. Isso torna o seu labor inferior, uma vez que não conhece as qualidades 

essenciais daquilo que está representando, por levar em consideração somente as 

aparências, caindo num jogo perigoso em que tentará agradar as multidões, mas, ao 

mesmo tempo, estará se distanciando do bom modelo. Pergunta então o discípulo: 

 

– A quais histórias te referes e qual o defeito que encontras nelas?  

– Defeito que devemos perceber em primeiro lugar, especialmente se 

a falsidade não é bem contada.  

– E qual o exemplo?  

– Digamos, quando o mito exprime uma imagem negativa da natureza 

dos deuses e heróis, como um pintor cujas pinturas não têm 
semelhança com seus modelos (PLATÃO, 2014a, p. 106). 



32 

 

 

 

 Platão está preocupado com a imagem que os poetas passarão dos deuses e 

dos heróis. Se serão bem representados quanto às paixões (GUINSBURG, 2006, p. 

55) e às virtudes, pois não é bom que os jovens e as crianças vejam seus heróis 

chorando ou não resistindo às dores da alma e do corpo em desespero. Nessa ótica, 

é preciso que a representação sempre eleve o homem, e não o rebaixe com os 

sentimentos mundanos.  

Sabemos que Platão, ao final, expulsa os poetas da cidade, mas vale lembrar 

que ele, em seu livro A república, vê a mímesis de formas diferentes. Esse conceito 

muda ao longo dos livros. No livro II, Sócrates apresenta um conceito de mímesis e 

dos poetas. Vejamos: 

 

Então teremos de ampliar nosso Estado, pois aquele Estado saudável 
não é mais adequado. Teremos de aumentar seu tamanho e enchê-lo 
de uma profusão de coisas que vão além do que é necessário a um 
Estado: caçadores e artistas ou imitadores, muitos dos quais 
trabalham com formas e cores, muitos com música. E haverá poetas 
e seus assistentes, atores, dançarinos do coro, contratantes e 
produtores [...] Prescindíamos de todas essas pessoas em nossa 
primeira cidade ou Estado, mas precisaremos delas nesta (373 
c)(GUINSBURG, 2006, livro II, p.  98).  

 

Seguindo esse diálogo, poderíamos dizer que Sócrates é bem favorável às 

artes e que, inclusive, as defende como sendo necessárias para a criação do Estado. 

No livro III, entretanto, o filósofo pondera que algumas passagens de poemas devem 

ser retiradas para não influenciarem de maneira negativa a educação dos cidadãos. 

 

Pediremos a Homero e aos outros poetas que não fiquem zangados 
se eliminarmos essas passagens e todas as semelhantes. Não é que 
não sejam poéticas nem agradáveis à maioria dos ouvintes, mas 
quanto mais poéticas forem, menos convenientes serão aos ouvidos 
de crianças e de homens que se supõe sejam livres e temam a 
escravidão mais do que a morte (387b)(GUINSBURG, 2006, livro III, 
p.  119). 

 

Dessa forma, Platão deixa ver uma grande preocupação de que a poesia não 

venha a influenciar de forma negativa a educação. Os gregos são educados pelos 

poetas e decoram desde criança os poemas. Para aprender a virtude, as crianças têm 

contato com os poetas. A crítica que Platão faz em A república é a de que os Deuses 

são apresentados como vingativos, traidores, assassinos, ações estas que seriam 



33 

 

 

humanas, e também são submetidos a variações, pois podem se transmutar em várias 

coisas. Os disfarces e essas características humanas devem ser evitados, uma vez 

que a boa e verdadeira representação dos Deuses é a de mostrá-los como seres 

equilibrados, estáveis e imutáveis. Platão sabe do poder que a poesia representa e 

exatamente por isso não quer que os cidadãos sejam enganados e que a realidade 

seja distorcida. 

É no livro X que Sócrates acaba generalizando o conceito de imitação para toda 

a atividade artística. O que antes era só um recurso de escrita, agora passa a se referir 

a todo modo de ser da atividade do artista e, portanto, do poeta. 

A partir da metafísica que aparece claramente no Mito da caverna, conforme 

pudemos ver, há a separação do mundo real do mundo sensível, isto é, a separação 

do mundo das ideias em relação ao mundo das aparências. Com isso, o filósofo acaba 

concluindo que o poeta, três graus afastado da Verdade, não seria adequado à Polis. 

Nos livros II e III de A república, Sócrates ainda admite a importância da poesia na 

formação dos cidadãos. Já no livro X, apesar de ser perceptível que ama a poesia 

como se fosse um amor de infância, acaba por concluir que precisa se livrar dela por 

achá-la perigosa; embora a ame, embora se utilize dos recursos dela o tempo todo, 

ele não vê outra saída que não seja expulsar os poetas da Polis. Jovelina Maria 

Ramos de Souza dirá: 

 

Platão condena na pura poesia mimética, no livro X da Politéia, o fato 
de a mesma não apresentar os bons modelos que ele exige para o 
governo da cidade fundada sob o ideal da perfeição. Como ele utiliza 
a mimese, sustentado por princípios filosóficos, teme o efeito da 
poesia mimética que não se orienta por estes princípios (SOUZA, 
2009, p. 52). 

 

 Dentro desse ponto de vista, Platão compreende que, sendo a poesia uma arte 

altamente sedutora, deve ser vigiada, pois poderá mascarar e distorcer a realidade. E 

que, somente os homens que conhecem a verdade, no caso o filósofo, podem fazer 

uso da poesia com equilíbrio. 

 No diálogo a seguir, Sócrates parece finalmente achar os argumentos de que 

precisa para convencer o discípulo e também para se convencer: 

 

– Isso, então, era sobre o que eu queria encontrar um consenso 
quando afirmei que a pintura e a imitação como um todo produzem 
obras que estão distantes da verdade, ou seja, que a imitação 
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realmente se associa a um elemento de nossa alma que se distancia 
da razão, e que o resultado desse relacionamento e amizade não é 
nem saudável, nem verdadeiro. 
– Plenamente acertado. 
– Então a imitação é algo inferior que se associa a uma outra coisa 
inferior para gerar um produto inferior. 
– Assim parece.   
(PLATÃO, 2014a, p. 409) 

 

Dizendo dessa forma, o filósofo desmonta todo um discurso anterior, deixando 

claro que essa imitação inferior que vem dos poetas e dos artistas está distante da 

verdade. Não serve para o aperfeiçoamento social, está separada da verdade e, 

portanto, da justiça e do bem. 

É o que destaca M. H. Abrams (2010, p. 24), que salienta as imagens 

distorcidas que a arte forneceria (na visão platônica): 

 

[...] o filósofo dos diálogos platônicos opera tipicamente com três 
categorias: a primeira é aquela das ideias eternas e imutáveis; a 
segunda, refletindo esta, é o mundo dos sentidos, natural ou artificial; 
e a terceira categoria, por sua vez refletindo a segunda, compreende 
coisas como sombras, imagens na água e em espelhos, e as belas 
artes. 

 

Segundo Abrams (p. 25), a filosofia de Platão tem sido considerada como 

padrão único e coloca as artes, a pintura, a poesia, a dança, música e escultura em 

um mesmo patamar, estando todas elas distantes da Ideia principal que é a criação 

de Deus. Esse mesmo pensamento é compartilhado por Aristóteles em sua Poética, 

porém, a forma como a palavra imitação é interpretada por Platão e Aristóteles se 

diferencia (p. 26). Se em Platão a imitação serve para referendar o aperfeiçoamento 

da condição social do homem e, portanto, para ele só serve o que for bom, belo e 

justo, em Aristóteles o conceito ganha uma amplitude maior. Segundo Abrams (p. 26): 

Ademais, em sua análise das belas artes, Aristóteles introduz 
ao mesmo tempo distinções suplementares de acordo com o objeto 
imitado, o ambiente da imitação e a forma-dramática, narrativa ou 

mista, por exemplo – em que se realiza a imitação. 

 

 Dessa forma, a crítica de Aristóteles é da poesia como poesia, deixando para 

a posteridade uma série de técnicas e procedimentos muito importantes para os 

críticos.  
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Então podemos concluir que para Platão a arte é vista sob a perspectiva da 

política, e não da própria arte (ABRAMS, 2010, p. 28). Mas é preciso voltar ao livro X 

de A república para analisarmos como o filósofo lança mão de um novo conceito, a 

partir do qual Abrams expandirá seu pensamento: 

 

– Não crês em mim? Diz-me: pensas que não há meio pelo qual 

qualquer artífice poderia fabricar todas essas coisas, ou que graças a 
um meio ele poderia e graças a outro, não poderia? Não vês que há 
um meio pelo qual tu mesmo poderias fabricar todas elas?  

– Que meio é esse?  

– Não há dificuldade nisso: poderias fazê-lo rapidamente e em 

inúmeros lugares, particularmente se estivesses disposto a carregar 
um espelho mágico, pois esse é o meio mais rápido de todos. Com ele 
podes celeremente criar o sol, as coisas do céu, a Terra, tu mesmo, 
os outros seres vivos, os objetos artificiais, os vegetais e tudo o mais 
que acabamos de mencionar.  
(PLATÃO, 2014a, p. 398, grifo nosso)  

 

É com essa analogia que Sócrates pretende explicar ao discípulo a natureza 

da poesia, mas esse diálogo não é algo pontual. Ao longo de A república, Platão utiliza 

o termo refletir, espelhar ou mesmo sombras (ABRAMS, 2010, p. 52) para explicar as 

inter-relações entre as coisas que existem no universo. Segundo Abrams (p. 52), 

Platão introduz o refletor para apresentar ou mesmo ilustrar “um conceito acabado da 

natureza da arte e do cosmo” (p. 52). 

Para Abrams (p. 53), muitos teóricos vieram depois de Platão e recorreram a 

essa analogia do espelho para se referirem à arte. Para os nossos propósitos 

presentes, o que nos cabe é enfatizar o conceito que Abrams apresenta de que a 

poesia é um reflexo de objetos e eventos (p. 55). Dessa forma, temos em uma 

extremidade Platão, que se refere à arte como imitação, ou melhor, como um 

simulacro, mas que abre interpretações para esse “espelho”, conforme vimos em seu 

diálogo com o discípulo. Na outra extremidade temos Aristóteles, que amplia essa 

visão, dando-lhe uma característica mais específica do gênero da poesia e com um 

fim em si mesmo. 

O que cabe observar aqui, após essa explanação, é que Abrams (2010, p. 66) 

alarga nossa visão sobre a mímesis e, segundo suas palavras: 

 

Quer a arte deva representar uma síntese de belezas 
dispersas, humanidade genérica, formas medianas e imagens 
familiares, quer características únicas, particularidades não 
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detectadas [...] todas essas formas e qualidades são concebidas como 
inerentes à constituição do mundo exterior, e a obra de arte continua 
a ser considerada como um tipo de refletor, embora seja um refletor 
seletivo [...]. 

 

Consideremos que o artista seja esse gênio que segura o refletor; vai depender 

muito de sua sensibilidade e criatividade perceber quais seriam os melhores ângulos 

a serem captados pela natureza. Seriam novas maneiras de buscar o que é familiar 

para trazer à tona a engenhosidade de cada elemento do universo.   

 

 

1.3 Sempre há um quê de impossível 

 

A dicotomia que rege a metafísica platônica e da qual decorre o conceito de 

mímesis e toda a visão desse filósofo sobre poesia, está presente também em sua 

visão sobre o amor. É ela que nos interessa principalmente ao pensarmos na poesia 

de Camões. 

Platão acredita que nós somos constituídos por corpo e alma, que o nosso 

corpo é físico, finito, deteriorável e repleto de desejos, e que a nossa alma é eterna e 

pensante. Platão precede Cristo em quatro séculos. Assim, aos que dizem que Platão 

é um cristão antes de Cristo, como São Justino, por exemplo, torna-se difícil fazer 

essa relação, uma vez que Cristo nascerá somente quatro séculos depois de Platão.  

Diz o filósofo: o homem tem corpo e tem alma, mas alma é imaterial, sempre 

existiu, e o corpo é material, tem começo, meio e fim. Então, sob esse ponto de vista, 

podemos perguntar: O que é a vida do homem para Platão? Dentro dessa perspectiva, 

o nascimento corresponde ao momento em que corpo e alma se unem; e a morte, ao 

contrário, reside no momento em que corpo e alma se separam.  

Portanto, a vida consiste num determinado espaço de tempo em que um corpo 

se une a uma determinada alma. No entanto, as expressões utilizadas por Platão são, 

no mínimo, estranhas: “Que o nascimento é o momento que uma alma é aprisionada 

por um corpo e a partir desse momento a alma terá que conviver com todas as 

privações do corpo e com todas as suas vontades” (PLATÃO, 1972a, p. 102).  

Dessa forma a alma, que estava no plano das ideias, da inteligência, é obrigada 

a se submeter às vontades do corpo, pois este é que a comanda. A alma é escravizada 

e fadada à submissão completa ao corpo. O corpo, por sua vez, comanda a alma 
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tendo de satisfazer suas necessidades de fome, sede, higiene, trabalho, vestuário. 

Assim a vida se torna infeliz, pois a alma não pode comandar o corpo. A única chance 

de esta vida modificar sua condição de “desgraça” se apresenta quando a hierarquia 

se inverte, e o corpo passa a ser domesticado pela alma.  

Consoante Platão, a boa vida chega quando o corpo atrapalha o menos 

possível a alma, que é rica e precisa de fôlego para se desenvolver. Na verdade, o 

corpo precisa do mínimo para se desenvolver, uma vez que a alma representa o que 

mais importa. Mas existe algo de bom nisso tudo. A alma fica presa ao corpo por um 

curto espaço de tempo, em torno de setenta ou oitenta anos para os mais 

“desgraçados”, porque então vem a morte para libertar a alma que, livre do corpo, 

pode voltar a pensar com excelência.  

Essa é a perspectiva de Sócrates, quando está próximo da morte, no famoso 

diálogo de Fédon. Enquanto seus discípulos estão tristes por sua morte, ele, o grande 

mestre, o filósofo, totalmente consciente do que está para acontecer, decide que a 

morte representa aquilo que contempla toda a sua vida, porque a perspectiva da morte 

naquele momento torna-se o sentido da libertação da alma em relação ao corpo. Ele 

diz: 

 

E os que mais desejam essa separação, os únicos que 
desejam essa separação, os únicos que a desejam, não são por acaso 
aqueles que, no bom sentido do termo, se dedicam à filosofia? O 
exercício próprio dos filósofos não é precisamente libertar a alma e 
afastá-la do corpo? (PLATÃO, 1972a, p. 75)  

 

Nesse sentido, a morte seria o momento mais precioso para o filósofo. Nada 

mais poderia atrapalhar a sua alma. Ela finalmente deixaria o corpo que a aprisionou 

e estaria definitivamente liberta para ascender ao conhecimento mais profundo. Seria 

o momento da condecoração. Agora sim, livre, a alma teria uma vida plena, completa 

e sem desvios. 

O banquete (PLATÃO, 1972d) mostra-se mais uma construção literária e 

filosófica de Platão12, que virá falar sobre o amor13. O banquete é oferecido por 

                                                      

12 Para difundir suas ideias, Platão usa a personagem Sócrates e o diálogo dele com os seus discípulos. 
13 Para um melhor entendimento sobre os amores nessa obra, assim como sobre os diálogos de Platão, 
além das leituras que fiz, recorri também às aulas do Prof. Dr. Clovis de Barros Filho, “Os amores do 
banquete “, publicado no site Youtube em 07 de Junho de 2015. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch? v=WRIRV-FLHY4 >. Acesso em: 08/03/2016. 
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Agaton14, homem de muito prestígio em Atenas e poeta, que havia ganhado um 

prêmio e, para comemorar, convida seus amigos, isto é, pessoas representativas da 

classe dominante, de grupos politicamente fortes, dentre os quais, Sócrates.  

Seria natural que para um banquete os assuntos fossem amenos, de 

confraternização, entretanto, não é o que acontece na narrativa de Platão. Na 

verdade, ocorre um momento de enfrentamento de ideias. Um enfrentamento entre a 

poesia e a filosofia. Platão já havia falado muito mal da poesia em outros diálogos, 

mas nesse momento ele utiliza a poesia para se defender. 

Quando Sócrates é introduzido na história, ele está indo para o banquete. Seu 

discípulo Aristodemo o encontra e vê como estava bem arrumado, até de sandálias – 

o que nos leva a supor que o filósofo andava descalço. Este convida seu discípulo 

para ir com ele ao banquete, mas ele fica sem graça dizendo que não foi convidado, 

ao que Sócrates argumenta que o está convidando. Isso revela o quanto o filósofo não 

valoriza certas regras, demonstrando certa ousadia transgressora; e, convicto que era 

de sua “fama”, diz: “Mas sou eu que estou te convidando” (PLATÃO, 1972d, p. 14).  

O discípulo aceita, porém cada um vai por um lugar. Aristodemo chega antes 

do mestre na casa de Agaton, o que torna sua situação mais difícil, pois não estava 

acompanhado de Sócrates que, por sua vez, se perdera pelo caminho. Agaton, com 

muita elegância, recebe Aristodemo e ainda se desculpa por não o haver convidado e 

o deixa à vontade.  

A partir de determinado momento, decide-se que o assunto em pauta recairia 

sobre Eros. O primeiro a falar é Fedro; jovem e muito bom retórico e articulista da 

escrita, a sua competência retórica não vem, no entanto, acompanhada de grande 

profundidade filosófica, porque suas ideias não se sustêm. Segundo ele, Eros é o 

Deus mais antigo; contudo, a fala do jovem sempre se reporta a alguém e ele não 

desenvolve seu próprio pensamento, buscando a sustentação do que diz em figuras 

conhecidas. 

Assim, afirma que, sendo Eros o Deus mais antigo, também ele representa a 

causa de muita coisa boa; o indivíduo que ama é mais justo do que aquele indivíduo 

que não ama, e é moralmente mais digno. Para ele, existe uma relação forte entre o 

amor e a moral, isso porque o amante agirá de maneira mais digna buscando a 

                                                      
14 Encontramos esse nome grafado de diversas maneiras: Àgaton, Agatão e, a forma mais usual, 
Agaton, que por esta razão resolvemos adotar aqui. 
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aprovação do amado; logo, na perspectiva de Fedro, a relação que existe entre os 

amantes reside no interesse mútuo. Em outras palavras, a moral apresentada por 

Fedro no banquete condiciona-se pelo interesse do amante. Outra ideia embutida em 

sua fala é a de que o amante morre pelo amado, mesmo se for uma mulher. O curioso 

desse discurso o fato de que, para ser amante, faz-se necessário ser bom, pois, caso 

o indivíduo não o seja, a teoria de Fedro não se sustenta. 

Continuando o discurso, o próximo a falar é Pausânias, para quem o amor é 

pederasta, isto é, o amor louvável é aquele de um velho por um menino. Para ele, 

esse tipo de amor mostra-se nobre e estabelece o Eros nobre e o Eros vulgar. 

Pausânias busca seu fundamento na mitologia e seu objetivo consiste em identificar 

o tipo de amor que pode ser considerado nobre e o que não pode.  

O amor nobre ocorre quando na relação amorosa existe a possibilidade de um 

avanço intelectual, e, embora o sexo esteja implicado, ele não se torna o mais 

importante. Ele enfatiza que essa relação só pode ser vista entre homens, pois 

somente o sexo masculino detém o conhecimento; e propõe, deixando claro, que 

certas condutas são aceitas dependendo do lugar ou da cidade em que se está 

concluindo que o valor moral das condutas é uma questão social. Se o indivíduo tem 

um afeto que julga nobre, a sociedade aceitará ou punirá, neste caso, reprimindo a 

conduta. Então cabe ao indivíduo lutar pelo que acredita. O discurso de Pausânias 

possui um tom de engajamento, de revolução social e de legalização do que lhe é 

favorável. 

Em seguida, Erixímaco, com um discurso de médico, fala em nome da ciência. 

Toda a sua fala sobre o amor se relaciona com a questão da saúde. A proposta dele 

reside em que os corpos estão em relação entre as partes e, ao se relacionarem, se 

transformam, se modificam. A doença é o contrário de uma relação saudável entre os 

corpos.  

O discurso seguinte é de Aristófanes, um poeta que não é bem tolerado por 

Sócrates porque, em suas peças, ele ridiculariza o filósofo. No entanto, a exposição 

continua e Aristófanes vai falar do mito do andrógeno. Diz que nossa natureza era o 

dobro do que éramos naquele momento, andávamos junto com esse dobro. O 

masculino era descendente do sol; o feminino, da lua; e o, terceiro, que tinha os dois 

gêneros, era descendente da lua. Todos tinham uma parte do outro e por isso tinham 

uma força indestrutível. Eram altivos e presunçosos e resolveram se rebelar contra os 

deuses. Estes, no primeiro momento, decidiram exterminá-los, mas depois de 
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ponderarem, perceberam que precisavam de adoradores e decidiram separá-los e 

cortá-los ao meio, já que, dessa forma, ainda aumentariam o número de seguidores, 

mas sem a força de completude que tinham antes. E, a partir desse momento, por sua 

natureza, cada parte teria que necessariamente procurar a outra, aquela que o 

completasse, podendo ser o homem em busca da mulher ou, ao contrário, assim como 

o homem em busca de outro homem, ou a mulher em busca de outra mulher, porque 

o que estavam procurando era a sua outra parte. 

Assim, segundo esse mito, nossa natureza de outrora não era a mesma que a 

de agora, mas diferente. Em primeiro lugar, três eram os gêneros da humanidade – e 

não dois, masculino e feminino, como agora –, pois havia mais um terceiro, comum a 

estes dois, do qual resta agora somente um nome, desaparecida a coisa: andrógino 

era então um gênero distinto, tanto na forma como no nome comum aos dois, ao 

masculino e ao feminino, enquanto agora nada mais é que um nome posto em desonra 

(PLATÃO, 1972d, p. 28).  

Dentro dessa perspectiva passamos a vida inteira procurando a parte perdida. 

Podemos intuir que o Romantismo é uma herança do pensamento de Aristófanes do 

banquete. No Romantismo existe uma busca incessante para encontrar a alma 

gêmea. De certa forma, hoje, na vida moderna, parece-nos que somos, quase todos, 

herdeiros do pensamento de Aristófanes, o que faz ver o quanto o discurso dele é 

atual. Ele diz que esse encontro independe do sexo, se masculino ou feminino, e que 

alguns se inclinarão mais pelo seu próprio sexo, porque na separação foi essa parte 

que ficou faltando. 

 O discurso de Aristófanes defende a tese de que todos têm uma outra parte 

que irão encontrar. É a certeza de que existe no mundo uma pessoa especial que 

combina necessariamente conosco. Estamos o tempo todo procurando a nossa parte, 

porque sem ela a vida é muito difícil e, para alguns, quase impossível. Ele dirá que o 

amor é dois em um, porque é o restabelecimento da parte que lhe foi separada. Uma 

das características desse amor, ainda segundo esse discurso, é a exclusividade: só 

amaremos uma pessoa nessa vida. A outra característica é que ele é eterno, mesmo 

que a pessoa não exista mais, o amor por ela permanecerá para sempre. É importante 

observar que esse amor, ao nos completar, nos faz inteiros, porque a nossa parte, 

outrora sozinha e amputada, agora se completa e nos torna inteiros e melhores. O 

fato de encontrarmos essa parte que nos faltava permite completar o ciclo, isto é, uma 

pessoa antes incompleta, quando encontra sua parte, tem a concretude, torna-se 
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apenas uma. Então ao encontrar o restabelecimento da unidade fundamental, nada 

mais resta do que ser felizes para sempre. Mas essa máxima se sustenta de fato? 

Naquele momento e para a defesa do Amor, acredito que sim; mas trazendo para o 

mundo real e dos poetas, os que nos interessam aqui, nos parece que essa evolução 

de pensamento não consegue se sustentar.  

O próximo filósofo a falar no banquete é Agaton (PLATÃO, 1972d, p. 33), que 

defende a tese do amor por semelhança. Ele diz que é a semelhança que nos atrai na 

outra pessoa e que, com o jovem, o amor “[...] está sempre em seu convívio e ao seu 

lado; está certo, com efeito, o antigo ditado, que o semelhante sempre do semelhante 

se aproxima [...]”. Em sua perspectiva, quando o amante reconhece no outro algo que 

lhe agrada, é porque já tem essa característica em si mesmo. Por exemplo: a beleza 

só pode ser vista por aquele que também traz a beleza em si. Dessa forma só quem 

tem o belo pode amar o belo. Diante disso, o amante reconhece em si certo atributo 

que espera encontrar no amado e quando encontra ama, mas ama aquilo que ele 

também reconhece em si mesmo. Pensando num amor mais altivo como a justiça, só 

aquele que é justo pode amar outro justo, visto que as semelhanças se dão por 

atributos. Assim para Agaton só amamos os atributos pertencentes a nós mesmos.  

O fundamento dessa tese é que primeiro precisamos reconhecer nossos 

próprios atributos para depois amar esse atributo no outro. Apenas a título de reflexão, 

se pensamos dessa forma, esses atributos são definidos pela sociedade à qual as 

pessoas pertencem e também às diversas culturas. Claro, Agaton não disse isso, mas, 

se assim fosse, só amaríamos aqueles que nos fossem próximos em valores e que 

apresentassem atributos determinados pela própria sociedade. E, se assim o fosse, o 

amor seria também excludente entre os diferentes grupos sociais; não que de fato não 

o seja, mas, de certa forma, pela lógica de Agaton, uma pessoa só poderia amar a 

outra se tivesse atributos semelhantes aos desse ser amado. Essa tese gera muitos 

desdobramentos, pois, se a pessoa não tem os atributos que se deseja, fica excluída, 

o que pode levá-la a se autocontrariar, já que, tendo o ser amado mais atributos do 

que ela, esse amor se torna impossível. 

É nesse contexto, após a exposição de todos os filósofos e sendo Agaton 

aclamado pelos demais, que Sócrates vem contrapor-lhes a sua concepção de amor, 

fazendo a colocação de que será uma árdua tarefa expor o seu conhecimento sobre 

o tema. 
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Interessante notar, antes de apresentar a fala desse filósofo, que Platão vai 

construindo, o tempo todo, os argumentos colocados na boca dos outros filósofos para 

que a fala de Sócrates possa se contrapor a essas ideias. 

Ele diz que aprendeu o que sabe sobre o amor com uma mulher: Diotima, que 

ensinou tudo a ele, embora esse “tudo” não fique totalmente claro. O filósofo define o 

amor como uma equação: amar = desejar; desejo = falta. Então, se amar é igual a 

desejar, este último significa aquilo que não temos, aquilo que não conseguimos. É o 

amor na insatisfação. Dessa forma, chega-se à conclusão de que o amor não é feliz, 

porque ter a felicidade seria possuir o que desejamos. O desejo expresso na fala de 

Sócrates é pela mulher que não é a sua, não lhe pertence, é inalcançável. Assim, o 

amor platônico se traduz num amor solitário. De certa forma, Platão tem razão, porque 

amamos demais coisas que não temos ou que não podemos ter, mas, por outro lado, 

também amamos coisas que já são nossas e que amamos sem ter desejado. 

O discurso de Sócrates não apenas representa o oposto do de Aristófanes, 

como também é o contrário do de Agaton. Enquanto para Agaton a pessoa ama aquilo 

que ela já é, aquilo que ela já tem, para Sócrates, a pessoa ama exatamente o 

contrário, ama aquilo que não tem. Se a tese do primeiro é a da semelhança, a do 

segundo é a da falta para a qual, portanto, é preciso não enxergar em si o objeto do 

amor. Na perspectiva de Sócrates, ama a beleza, o feio. Ama a justiça, o injusto. 

Sendo assim o desejo será sempre aquilo que a pessoa gostaria de ser, mas ainda 

não é.  

Depois de ouvir tantos interlocutores, podemos perceber que essa discussão 

não se esgota. Platão conduz todos os diálogos para que facetas distintas do amor 

sejam reveladas e deixa a fala de Sócrates no final, para que seu discurso possa 

ganhar força frente aos argumentos anteriores. Ao deixar essa fala por último, ele 

revela sua intenção, mas ao mesmo tempo nos faz pensar sobre quão movediço é 

esse terreno. Também revela que não parece que o discurso de Sócrates seja o 

melhor ou o verdadeiro, mas ele nos faz pensar como cada um vê, vive e observa o 

amor. 

Concluindo, para Platão, o amor está diretamente ligado ao desejo, mas esse 

desejo é pelo que falta, por aquilo que não temos e não se reduz à mera sexualidade 

física. Sócrates coloca o Amor em uma posição de reverência. 

Em Camões, encontramos essa concepção de amor bem marcada, e a 

impossibilidade de concretização do desejo acende no eu lírico os mais profundos 
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anseios. Atentemos para o poema “Transforma-se o amador na coisa amada”, muito 

emblemático do amor camoniano, que já foi visto e revisitado durante as várias 

gerações literárias: 

 

Transforma-se o amador na cousa amada, 
por virtude do muito imaginar; 
não tenho, logo, mais que desejar, 
pois em mim tenho a parte desejada. 
 
Se nela está minh’alma transformada, 
que mais deseja o corpo de alcançar? 
em si somente pode descansar,  
pois consigo tal alma está liada. 
 
Mas esta linda e pura semideia 
que, como um acidente em seu sujeito, 
assi com a alma minha se conforma, 
 
está no pensamento como ideia; 
o vivo e puro amor de que sou feito, 
como a matéria simples, busca a forma.  
(CAMÕES, 2011, p. 76) 

 

Nesse poema nas duas primeiras estrofes encontramos a teoria platônica do 

amor idealizado, que está no campo do plano das ideias. Ao “transformar-se na cousa 

amada”, o amante acaba também por despersonalizar-se e, com isso, ele deveria se 

satisfazer. Mas essa percepção vai além, pois, se ele se juntou à amada 

transformando-se nela, segundo a filosofia platônica esta alma está plenamente 

realizada. Quanto ao corpo, este vagaria sem rumo, não existiria mais lugar para ele, 

o que o levaria necessariamente à morte. Mas, pode-se questionar: Seria mesmo esse 

o desejo do poeta? Afastar todos os desejos do corpo? 

 Na segunda estrofe, a amada como em um espelho, atrai o amado para junto 

de sua alma, deixando-o preso dentro dela. “Se nela está minh’alma transformada”, 

no entanto o paradoxo acontece, pois o poeta, embora tenha a coisa desejada e, no 

campo da imaginação, já esteja unido à amada, acaba se rendendo aos desejos do 

corpo: “que mais deseja o corpo de alcançar?”. Nesse ponto Camões se diferencia 

dos grandes poetas que o antecederam, como Dante e Petrarca (MACEDO, 2013, p. 

15), pois enquanto estes viam na materialidade do erotismo um grande obstáculo para 

conseguir o amor perfeito, ele assume esse desejo, pois “em si somente pode 

descansar, /pois consigo tal alma está liada” (p. 23). O poeta parece querer ceder a 

esse desejo tão grande que passa pelo seu corpo. 
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Hernâni Cidade (1979, p. 57) se debruça sobre esse mesmo soneto e afirma 

que “A alma do amador se transformando na da amada, é dela possuída; mas, por 

seu turno, o amador, dela agora animado, de certo modo a possui também. Que mais 

quer então alcançar?”.  Dessa forma, não é mais preciso desejar, pois já tem aquilo a 

que tanto almejava. Mas essa não é a única versão sobre essa controvérsia filosófica 

nem aqui ela se esgota. Maria Lúcia Dal Farra (1978, p. 67) comenta que Cidade, 

imbuído de “diferentes cruzamentos textuais”, discute que o soneto “[...] gira em torno 

dos limites mais extremos do puro platonismo, passando por Petrarca e por alguns 

acordos entre platonismo e aristotelismo [...]”. 

Dal Farra, no mesmo ensaio de 1978, citado acima, aborda a leitura que o poeta 

Herberto Helder faz do poema “Transforma-se o amador na coisa amada”. Nesse 

estudo, Ela vai deixando claro que o amador é que vai se transformando em seu 

objeto. E a história literária pode ser uma história a partir da transformação que o 

amador faz, à medida que ele se transforma na coisa amada, que para ele é o texto. 

Dal Farra levanta outro aspecto muito importante quanto a relação das classes sociais, 

que também estariam “camufladas” na figura da mulher vista como “ideia”. Segundo 

ela (p. 69): 

 

A abstração da mulher, tornada “ideia” por meio de uma atitude 
quase religiosa, providencia a sutilização cerebral do amor erótico e 
apazigua os ânimos na medida em que os distrai na escalada 
amorosa, sublimando, assim, a vassalagem social. 

 

 De certa forma, Dal Farra atribui a Camões a condição de um mensageiro que, 

utilizando a mulher como um ser superior e, portanto, distante do amor erótico, 

também distancia os súditos de seus senhores. 

 Mas Camões não estará o tempo todo tentando afastar a amada; na versão de 

Helder Macedo (2013, p. 23-24): “Ao impugnar assim – como claramente faz neste 

admirável poema filosófico tão mal-entendido como o poema de amor platônico de 

que é o oposto – a abstração totalizante alcançável pela eliminação ou sublimação do 

desejo” volta ao amor físico na última estrofe do soneto “como a matéria simples busca 

a forma”. Para Macedo é o ato físico que dá ao amor o seu verdadeiro sentido. 

 Trouxemos Hernâni Cidade, Maria Lucia Dal Farra e Helder Macedo para 

esclarecer um pouco sobre o quão longe estamos de compreender Camões. A cada 

novo olhar, uma nova descoberta. Como já dissemos, Camões faz parte daquela 
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classe de poetas que pensaram o mundo para eles e para nós, e que souberam 

trabalhar com o amor platônico em todas as vertentes. 

Por outro lado, há também diversos sonetos camonianos em que o amor ocorre 

num plano tão elevado que o amado chega à submissão completa a essa mulher 

sublime e com tamanha perfeição e pureza, que só pode ser concebida no plano das 

Ideias. Camões segue a filosofia de Platão e vê o amor de modo muito semelhante ao 

de Aristófanes, em O banquete, naquele diálogo conduzido por Sócrates e seus 

amigos.  

A temática do amor em Camões fundamenta-se como centro de sua lírica. 

Quando afirmamos que existe nela um estreito comprometimento com a lírica 

provençal, estamos falando do amor platônico, que purifica e enaltece o amante. O eu 

lírico é capaz de se tornar um verdadeiro escravo, os desejos carnais são 

absolutamente mundanos e ele é expulso a qualquer preço. O amante nunca realiza 

seus anseios, pois, se assim o fizesse, estaria matando o próprio amor. Dessa forma, 

sem nunca satisfazer os desejos do corpo, ele irá purificar sua alma, sendo essa a 

condição de ser enaltecido; ele irá se sublimar até o ponto de atingir a ideia da Beleza, 

uma vez que a figura da mulher amada é o reflexo dela. 

Analisando a lírica de Camões, percebemos que ela se revela como um amor 

único, totalmente idealizado. O retrato da amada vai sendo traçado de maneira a fixar 

suas qualidades para além de seu físico: o amor especificamente clássico e único. O 

poeta se defende o tempo todo dos desejos impuros, deixando que a Beleza seja 

contemplada: 

 
Se por algum acerto amor vos erra 
Por parte do desejo, cometendo 
Algum nefando e torpe desatino, 
 
E se inda mais que ver, enfim, pretendo, 
Fraquezas são do corpo, que é da terra, 
Mas não do pensamento, que é divino. 
 
Se tão alto imagino 
Que de vista me perco, peco nisto, 
Desculpa-me o que vejo, 
 
Que se, enfim, resisto 
Contra um tão atrevido e vão desejo? 
Faço-me forte em vossa formosura 
(CAMÕES, 2014, p. 103) 
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É interessante notar como Camões, nesse soneto, afasta o corpo da amada, o 

que não significa que não sinta o desejo, “fraquezas são do corpo, que é da terra, / 

mas não do pensamento que é divino”. No entanto, ele sublima seu desejo, pede 

desculpas, resiste, tudo suporta para que a beleza da amada seja exaltada e ela 

permaneça para sempre inalcançada. As dicotomias vão se fazendo presentes: corpo 

x pensamento; fraqueza x divindade; baixeza x altivez; terra x céu. São características 

bem ao estilo de Platão, às quais o eu lírico dá voz.  

Mesmo quando o poeta faz comparações entre o retrato físico da amada com 

os adjetivos mais delicados, a moral que está por trás se mostra sempre a mesma, 

não muda; é única e está sempre num plano superior. 

Dentro do que vimos até aqui, olhar para esse poema com tal viés é uma 

maneira de pensar a tradição platônica inscrita na poesia de Camões.  

No soneto a seguir, Camões está também bem próximo das concepções 

platônicas. O poeta está mergulhado no amor cortês, mergulhado na lírica provençal. 

O amante eleva a amada a um lugar inatingível, irrealizável. O sofrimento faz parte 

desse amor que, valorizando a alma, separa-a do corpo, que seria algo menor frente 

ao grande sentimento que traz dentro do peito: 

 

Este amor que vos tenho, limpo e puro 
De pensamento vil nunca tocado, 
Em minha tenra idade começado 
Tê-lo dentro nesta alma só procuro. 
 
De haver nele mudança estou seguro, 
Sem temer nenhum caso ou duro Fado, 
Nem o supremo bem ou baixo estado, 
Nem o tempo presente nem futuro. 
 
A bonina e a flor asinha passa. 
Tudo por terra o inverno e estio deita; 
Só pera meu amor é sempre Maio. 
 
Mas ver-vos pera mim, Senhora, escassa, 
E que nessa ingratidão tudo me enjeita, 
Traz este meu amor sempre em desmaio. 
(CAMÕES, 2014, p. 51) 

 

O sentimento desse amor vem da alma. Os pensamentos jamais serão outros, 

que não apenas para elevar a amada. É também um amor perfeito, incomparável, que 

jamais mudará. A amada será única durante toda a vida. Haja o que houver, este amor 

estará sempre preservado.  
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Mas qual é, afinal, a posição de Camões em relação ao amor? Pela sua obra 

verificamos que o poeta é maior, não poderíamos de nenhuma maneira tentar fechar 

um diagnóstico, pelo contrário, o que podemos fazer é abrir cada vez mais as 

interpretações e as análises. Camões é platônico? É e não é. Sim, ele tem um ideal 

de beleza e de amor. Seu conceito de amor é único é verdadeiro. É ideal. O retrato da 

amada fixa mais as qualidades morais dela do que as físicas. Mas não podemos 

reduzir sua poesia à metafísica platônica. Longe disso, o que buscamos são alguns 

pontos interessantes de ressonâncias entre esses mundos tão distintos. No entanto, 

Camões se insere neste meio, deseja ardentemente a amada e tenta definir o amor 

com o célebre poema: 

 

Amor é um fogo que arde sem se ver, 
É ferida que dói, e não se sente; 
É um contentamento descontente, 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É um andar solitário entre a gente; 
É nunca se contentar de contente; 
É um cuidar que ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É ter, com quem nos mata, lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 
(CAMÕES, 2011, p. 47) 

 

A reflexão desse soneto é como a conversa dos filósofos de O banquete, cada 

um tem a sua concepção de amor. O poema é cheio de paradoxos. Por quê? Acredito 

que o Amor seja exatamente isso, algo que não se pode definir. É um verdadeiro 

templo ao Amor, entra-se nesse templo por vontade, mas dele não se pode sair. 

Talvez porque, lá dentro, o ser que ama “transforma-se na coisa amada”. Como propor 

a definição de algo que é contrário a si mesmo? Como definir um sentimento tão 

complexo, mutável e ao mesmo tempo indefinido. O próprio poema está, em cada 

frase, cheio de tensão de forças contrárias e paradoxais. O poeta cria um jogo de 

ideias que, ao parecerem se desmentir, conseguem manter a coerência. A ideia 

central é que o amor é contraditório e utiliza argumentos que comprovam essa ideia. 

E, por fim, como pode o Amor ser tão atraente sendo tão indefinível? 
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O passo seguinte dessa abordagem é a natureza em Camões, onde 

poderemos nos deter um pouco mais nessa concepção de amor e refletir sobre de 

que forma a natureza é trabalhada, se entra para ser um pano de fundo ou apenas 

uma referência para enaltecer a mulher amada. 

 

 

1.4 Natureza em Camões 

 

Conforme vínhamos observando, Platão é um grande condutor de Camões, na 

medida em que a natureza para este representa algo sublime, que só pode ser 

comparado a sua amada, e por vezes acontece o inverso, a natureza só é bela porque 

reflete a beleza da amada. 

Seguindo o tópico anterior, agora analisaremos como a natureza é vista pelos 

escritores clássicos. Segundo Spina (1967), “a natureza para eles é a natureza 

humana”. Na verdade, a natureza se presta a emoldurar as diversas artes. Ela é fixa 

e serve também como meditação, mas não interfere na obra. 

 

Nos sonetos camonianos, em que o elemento plástico parece 
dominante (descrição da natureza e retrato da mulher amada) ainda 
que a pintura ocupe a quase totalidade do espaço do poema, o 
elemento humano está sempre presente, ou no fecho do soneto (A 
formosura desta fresca serra), ou diluído nele (Aquela triste e leda 
madrugada), ou Está-se a Primavera transladando (SPINA, 1967, p. 
86, grifos do autor). 
 

Em Camões, as imagens de natureza – trabalhadas muitas vezes de modo 

metafórico – vêm a falar sobre o amor. De modo similar, esta distância entre o homem 

e a natureza (como paisagem) parece falar sobre o tipo de amor (Ideal) figurado nos 

poemas. 

Na tradição clássica, a natureza e o homem são praticamente a mesma coisa, 

uma vez que ambos são criados por Deus, dentro de uma hierarquia e com leis 

perfeitas. Tudo está em seu lugar, portanto, elas são fixas e imutáveis. A natureza, no 

que concerne à paisagem, seria apenas cenário, paisagem ou pano de fundo.  

Segundo Hernâni Cidade (1979), na tradição, a natureza ainda está em sua 

forma primitiva, em que ainda não se separou o eu do não eu, no entanto em Camões 
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ela começa a assumir um papel diferenciado, porque ela não está ali apenas para dar 

vida a um cenário. Nas palavras do autor: 

 

[...] persiste em muitas composições o mesmo estado de espírito, mas 
noutras a Natureza já assume categoria de realidade objetiva e 
diferente, que interessa descrever. Assim é em Camões. Há poemas 
em que se misturam os estados da alma com as coisas da Natureza, 
descem as entidades do Céu até junto das coisas da terra, e há como 
que uma fraternização em que por pouco se não confundem (p. 60). 

 

Tal afirmação vai ser retomada e modulada no próximo poema. O que significa 

dizer que Camões está um passo à frente de seus pares, pois a natureza ganha mais 

um predicado:  

 

De quantas graças tinha, a Natureza 
fez um belo e riquíssimo tesouro; 
e com rubis e rosas, neve e ouro, 
formou sublime e angélica beleza. 
(TORRALVO, MINCHILLO, 2015, p. 64) 

 

A natureza com todo o seu esplendor fez a figura mais bela, a figura da amada. 

Ela é comparada a tudo que é rico e sublime. A beleza se forma nessa figura que é 

tão excepcional e intensamente amada que só o fato de a contemplar já é o suficiente 

para a rendição do eu lírico. 

 

Pôs na boca os rubis, e na pureza 
Do belo rosto as rosas, por quem mouro; 
No cabelo o valor do metal louro; 
No peito a neve em que a alma tenho acesa. 
( CAMÕES, 2011, p. 64) 

 
Mais uma vez as associações vão sendo estabelecidas: os traços da amada 

com os metais preciosos e o rosto com as rosas. Nada poderia ser mais belo do que 

a comparação dela com a natureza. No entanto existe a neve no peito da amada, o 

que pode significar que este amor acende a alma do amante, mas permanece distante. 

Mas nos olhos mostrou quanto podia, 
e fez deles um sol, onde se apura 
a luz mais clara que a do claro dia 
(CAMÕES, 2011, p. 64) 

 
Claro está que a amada tem uma beleza tão deslumbrante que é capaz de 

superar a luz do dia e em seus olhos carrega a sabedoria daqueles que mostram 
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apenas o que lhe é conveniente. E, para esse amante, o olhar dela já é suficiente para 

que seja vista como uma Deusa. 

 

Enfim, Senhora, em vossa compostura 
Ela a apurar chegou quanto sabia 
De ouro, rosas, rubis, neve e luz pura 
(CAMÕES, 2011, p. 64)  

  

A amada é sempre pura e exerce sobre o enamorado o poder da contemplação, 

que eleva sua alma. Nada pode ser maior do que a amada, nem mesmo “ela”, 

pronome que no poema se refere à natureza, fazendo-nos entender que a beleza e a 

majestade da mulher superam em muito a natureza. Tudo o que foi evocado da 

natureza nesse poema só tem razão de ser porque a amada está num plano quase 

que espiritual, em que os mais sublimes pensamentos são alcançados. 

 Segundo Cidade (1979, p. 62), “A natureza é apenas um meio de 

encarecimento das graças da amada. Dir-se-ia que não ganhou aquela sua categoria 

de objeto de atenção, senão para melhor demonstrar o poder do sujeito que a 

ultrapassa”. 

 

A fermosura desta fresca serra 
e a sombra dos verdes castanheiros; 
o manso caminhar destes ribeiros, 
donde toda a tristeza se desterra; 
 
o rouco som do mar, a estranha terra,  
o esconder do Sol pelos outeiros, 
o recolher dos gados derradeiros, 
das nuvens pelo ar a branda guerra; 
 
enfim, tudo o que a rara Natureza 
Com tanta variedade nos of’rece, 
me está, se não te vejo, magoando. 
 
Sem ti, tudo me enoja e avorrece; 
sem ti, perpetuamente estou passando, 
nas mores alegrias, mor tristeza. 
(CAMÕES, 2011, p. 64)  
 

            Se para analisar esse poema formos nos reportar ao Mundo das Ideias de 

Platão, poderemos dizer que a natureza está nesse plano, pois é única, é imutável e 

fixa, o sol, o mar e todos os elementos são “ideais”. No poema o poeta vai 

descrevendo a natureza e trazendo um ambiente de mansidão, de acolhimento. No 
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entanto, a natureza não basta para alegrá-lo, porque a sua amada não está presente. 

Como vimos na análise do poema anterior, a natureza só tem sentido se existe a 

contemplação da amada. Estando esta ausente, a natureza, por si só, não é suficiente, 

chegando até a aborrecer o eu lírico. 

 É com base nesse pressuposto que podemos intuir que a amada é superior à 

natureza, ganhando o status de uma Deusa, pois só na presença dela é que a 

natureza vai ganhar vida. Ainda seguindo essa linha de pensamento, Camões eleva 

a figura da amada a tal ponto, que só se pode imaginar tamanho amor no Mundo das 

Ideias, onde tudo está permeado pela perfeição. Novamente temos aqui o amor 

platônico, aquele que deseja tanto que o fato de não ter faz desse amador um eterno 

ser desejante. 

 A essa altura tomamos as palavras de Helder Macedo (2013, p. 15) para 

fundamentar o quanto Camões está inovando com sua poesia: 

 

O seu inovador gênio literário tende, assim, a manifestar-se em subtis 
deslocamentos de ênfase dentro das formas recebidas, criando uma 
aparência de continuidade na própria tradição que está 
qualitativamente transformando. Camões encheu as garrafas antigas 
com vinho novo (MACEDO, 2013, p. 15). 
 

 É o que percebemos na poesia de Camões, ela sempre traz um novo elemento, 

inovador para os padrões de sua época. Enquanto a natureza era apenas um pano 

de fundo para a tradição, em Camões vemos um eu lírico que vê nela algo inferior à 

amada. E a natureza só ganha um lugar privilegiado quando é comparada com a 

amada, e não o contrário. 

 É com base nesse pressuposto que concordamos com Novaes (2003, p. 172), 

quando afirma que: 

 

Camões é um platônico, mas sem nenhum ódio da empiria, sem 
nenhuma misologia, pois é discreto e seu juízo é movido pela caritas 
cristã, reconhecendo no sensível do mundo e da linguagem os 
vestígios, os rastros e as sombras do Amor que move o sol e as 
estrelas da grande máquina do mundo. [...] Em sua poesia, todas as 
figurações da beleza sensível são metáforas da beleza e do ato 
intelectual que reproduz o ato da criação. 
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Tal afirmação nos dá sustentação para dizer que Camões deixou sua marca, a 

qual não se confunde com a dos outros. Com sua imaginação e claridade intelectual, 

renovou a sensibilidade de seu tempo trazendo-o para a modernidade. 

 

 

1.5 O desprezo do corpo 

 

Como vimos até aqui, em especial a partir de Platão, a civilização Ocidental é 

marcada por um desprezo do corpo. A cultura cristã, preocupada com a era vindoura, 

dá menor ênfase à vida presente, relegando-a a uma categoria inferior. E, preocupada 

que está com a eternidade, trata de afastar o presente, enfatizando a cisão entre o 

corpo e a alma. Há de se colocar ainda a sexualidade, relegada apenas à procriação, 

acentuando também a cisão entre espírito e matéria. 

Quanto à filosofia, ela é que primeiro trata de fazer a separação entre corpo e 

alma, e recebe, posteriormente, de Nietzsche a acusação de desprezar o corpo, 

relegando-o a um plano inferior.  

Em Fédon, Platão diz: “O objeto próprio do exercício dos filósofos é destacar a 

alma e separá-la do corpo” (PLATÃO, 1972a, p. 93), e, mais adiante: “Ora, nós somos 

obrigados a adquirir riquezas por causa de nosso corpo, esse por ser escravo de bens 

materiais. E por sua culpa ainda não temos tempo de filosofar” (p. 96). 

De acordo com Platão, o corpo é um elemento que atrapalha o pensamento. O 

catolicismo da penitência, a religião reformada, as morais platônicas corroboram para 

que o corpo seja algo do mal, que necessita ser suprimido para que floresça a 

liberdade para a reflexão e a elevação da alma. Mas essa interpretação leva a 

sociedade a outro extremo: estabelece-se o culto ao corpo, confundindo a felicidade 

com os prazeres da carne. 

Os homens sempre defenderam valores por meio da filosofia, entretanto, para 

isso, precisamos de um determinado modo de pensar. Nietzsche salienta que não 

existe uma verdade pronta e acabada, afirmação muito moderna para a sua época. 

No texto “O homem sempre buscou a verdade”, o filósofo ironiza e questiona a 

verdade, afirmando não existir neutralidade do pensamento e denunciando que atrás 

de qualquer pensamento existe uma política perversa com o intuito de manipular as 

pessoas, isso porque temos apenas uma visão parcial das coisas.  
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De fato, nossa visão não é total, vemos a partir do nosso corpo, de nossa 

história. Somos filhos de crenças familiares, e o nosso corpo está tatuado de cultura, 

por meio dos nossos gestos, de nossas atitudes, e precisamos aprender a ter 

consciência e a questionar o status quo.  

Nietzsche critica o “penso logo existo” de Descartes, sustentando que, ao 

pensar, o filósofo deve tentar descobrir como se processa sua maneira de pensar, 

pois já existe um “eu” estabelecido; já existe algo que pensa. Nietzsche acaba 

definindo que nós não pensamos quando queremos, pois pensamos 

independentemente da nossa vontade. A mente é forçada a pensar em coisas 

externas. O filósofo busca eliminar a ideia desse “eu” pensante. Simplesmente “pensa-

se”. Existe aqui uma soberania do corpo que é impossível ignorar. Uma força do corpo 

que foi abafada pela tradição filosófica vinda do Platonismo. 

Para entendermos melhor o pensamento do filósofo, podemos dizer que: 

primeiro se dizia que o “eu” era uma condição do pensar; depois, que o pensar era 

sujeito desse “eu”. Para ele, não é nem uma coisa nem a outra: o “eu” está sujeito às 

vontades do corpo. Por isso ele critica todas as figuras do “eu” formuladas pela filosofia 

do Ocidente, denunciando-as como verdadeiras “ilusões”. 

Para Nietzsche, toda a nossa tradição seria uma história do niilismo15: uma 

busca por submeter o corpo à ilusão da alma, os instintos à ilusão da consciência, do 

“eu”. Submeter o múltiplo e o devir, o movimento à ideia de Unidade e eternidade. 

Como explica Gilles Deleuze (1976, p. 33-34), o niilismo para Nietzsche nega o 

movimento da vida: 

 
O que o niilismo condena e se esforça por negar não é tanto o ser, 
pois o ser, há tempos se sabe, assemelha-se ao nada, como um irmão. 
É antes o múltiplo, o devir. O niilismo considera o devir como algo que 
deve expirar, e que deve ser reabsorvido no ser; o múltiplo como algo 
de injusto, que deve ser julgado, reabsorvido no um. O devir e o 
múltiplo são culpados, tal é a primeira palavra, e a última, do niilismo. 

  

O filósofo intui que nada é fixo, pois tudo está em movimento o tempo todo. 

Mas o homem tem muito medo de lidar com tudo isso. Por essa razão, os homens 

tiveram a necessidade de acreditar em algo fixo, em Deus, ou no mundo das ideias, 

em Platão.  

                                                      

15 “Na palavra niilismo, nihil não significa o não-ser e sim, inicialmente, um valor de nada. A vida assume 
um valor de nada na medida em que é negada, depreciada [...]” (DELEUZE, 1976, p. 69). 
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Entretanto nos encontramos, nessa reflexão, no momento em que o homem 

está numa profunda crise existencial, na filosofia “Deus está morto” e o homem está 

órfão. Consoante Nietzsche, a crise do sujeito moderno representaria uma 

culminância dessa tradição niilista ocidental, seu ápice. 

Nietzsche se colocou frontalmente contra esta interpretação filosófica e 

religiosa e se tornou um dos mais severos opositores do cristianismo. Foi o grande 

filósofo articulador da “Morte de Deus”. Ele enxerga, ou melhor, denuncia uma crença 

do povo e dos filósofos na queda dos ideais. O homem já não acredita mais nos 

fundamentos que ancoram as verdades. O homem está completamente órfão. 

Nietzsche crítica tanto a religião quanto a filosofia por não terem coragem de encarar 

essas verdades, propondo sempre ilusões transcendentes para consolar os homens.  

O filósofo não restringiu suas “marteladas” apenas à religião, mas direcionou-

as também contra a própria filosofia por ela não abordar essa questão com coragem. 

Em Gaia ciência, diz o filósofo: “Por trás dos mais altos juízos de valor, pelos quais 

até agora a história do pensamento foi guiada, estão escondidos mal-entendidos 

sobre a índole corporal” (NIETZSCHE, 2001, p. 12). O filósofo, entendendo o 

Cristianismo como altamente influenciado por Platão, principalmente com relação a 

Paulo de Tarso, o acusa de desprezar o corpo. 

A religiosidade esvaziada em busca da pura espiritualidade acaba sendo 

culpada por uma vida de ódio ao corpo, uma vez que a filosofia da morte de Deus não 

vê sentido num Deus que exclui o corpo totalmente da vida das pessoas. 

Apesar de a filosofia de Nietzsche basear-se apenas no que vê em sua época, 

não se podem ignorar seus argumentos. Mesmo sendo um ferrenho opositor da 

instituição religiosa, a filosofia como se apresentava o leva a afirmar em Assim falava 

Zaratustra (NIETZSCHE, 2006, p. 44): “eu só acreditaria num Deus que pudesse 

dançar” e “Há mais razão no corpo que na sabedoria”. 

Enfatizar a dicotomia, principalmente aquela que estigmatiza o corpo como 

sendo “mau”, coloca-o o corpo como o grande empecilho para desfrutar das alegrias 

divinas. Seria possível alguém vivenciar experiências reais sem passar legitimamente 

pelas sensações do corpo?  

Enquanto, como vimos, a poesia clássica de Camões insere-se na tradição 

ocidental de poetas como Virgílio, Dante e Petrarca (MACEDO, 2013, p. 84) e 

pressupõe, à primeira vista, uma leitura neoplatônica, ao nos determos e olharmos 

melhor a complexidade literária da obra camoniana percebemos o quanto nos escapa 
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qualquer tentativa de fechar um discurso crítico16. E isso fica claro nos grandes poetas. 

Tal como Camões, Florbela faz parte desses poetas que se tornam parte do 

pensamento da modernidade. Sua poesia, como veremos a seguir, também foca um 

feixe dinâmico de tensões que, em nosso caso, interessa trabalhar e acentuar um 

corpo povoado de sensações. Um corpo que ganha importância, ou melhor, 

relevância, nas emoções do sujeito e em suas escolhas de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16 Macedo dirá: “Tais comentários sobre os usos erógenos da poesia de amor contemplativo pelas 
prostitutas lisboetas fazem, no mínimo, ponderar se a tão frequentemente proclamada ortodoxia 
neoplatonista de Camões teria podido ser assim tão ortodoxa. E, por extensão, muitas das outras 
ortodoxias que lhe têm sido impostas. A crítica tradicional sempre se escandalizou com os 
comportamentos sociais do cidadão, sistematicamente dissociando-os da sua escrita poética. É como 
se Camões, seguindo o seu puritânico exemplo, tivesse podido funcionar em compartimentos 
estanques: à direita o sublime poeta, à esquerda o malandro malcomportado. Mas creio que a 
espantosa modernidade da sua obra reside precisamente no fato de Camões só poder ser entendido 
como um desconfortável todo. E creio por isso também que quanto menos os estudiosos da obra de 
Camões insistirem em mostrar quão parecido ele é com os seus assumidos mestres – Virgílio, Ovídio, 
Dante, Petrarca... – e melhor acentuarem quanto deles se diferencia, mais evidente se tornará a 
relevância atual da sua obra. O mundo de valores em transição que foi o seu é ainda o nosso A nossa 
contraditória diversidade já era a dele. Ele é porventura o mais velho, mas, por isso, também o mais 
sábio dos nossos contemporâneos” (2013, p. 93-94). 
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2. O AMOR CORPORAL 

Tomar o corpo como ponto de partida e fazer 
dele o fio condutor, eis o essencial.  

O corpo é um fenômeno mais rico que 
autoriza observações mais claras.  

A crença no corpo é bem melhor  
estabelecida do que a crença no espírito  

(NIETZSCHE, apud BARRENECHEA, 2011, p. 1) 

 

A citação de Nietzsche logo no início do capítulo não nos deixa confortáveis, 

pois nossa cultura mostra algo totalmente diferente. Somos herdeiros de Platão e de 

sua filosofia, e de um jeito ou de outro, sempre acreditamos num Deus que resolverá 

todos os nossos problemas, para isso bastando um arrependimento verdadeiro por 

nossos pecados, geralmente associados ao corpo, para ganharmos como prêmio a 

vida eterna, ou melhor, uma vida para além desse mundo, a qual é 

extraordinariamente melhor. O que Nietzsche faz é romper totalmente com esse 

pensamento que, para ele, é um simulacro. Para ele, é o corpo que governa todas as 

nossas ações e pensamentos. Por ser algo palpável, vivo, concreto, o corpo esta no 

centro de todas as discussões filosóficas. 

Entretanto, ao longo dos séculos, a ideia de verdade trazida por Platão do 

Mundo das Ideias é que prevalecerá. A verdade é, para a cultura Ocidental, aquilo que 

é imutável, eterno e que está em uma dimensão resguardada dos perigos e 

vicissitudes do corpo vivo e sensível. 

Neste capítulo abordamos a questão do amor corporal como um contraponto 

ao que vimos no primeiro capítulo – o amor ideal – para tentarmos nos aproximar do 

tipo de amor presente na poesia de Florbela Espanca. Também trabalhamos com o 

sujeito, esse ser multifacetado que entra em crise, que quer se desprender e ganhar 

o mundo. As análises crescem em profundidade, conforme adentramos na esfera do 

sujeito. Nesse capítulo trabalhamos especificamente com os poemas da poeta, 

mostrando que tipo de sujeito está contido neles, um sujeito multifacetado e instável, 

típico da poesia moderna.  

Para nos auxiliar na reflexão filosófica, utilizamos Nietzsche, também 

conhecido como o filósofo do corpo. É bem verdade que o presente trabalho não se 

pauta por aprofundar todos os conceitos filosóficos tratados por ele,  nem seria 

possível, porque são amplos demais para uma dissertação e o que nos interessa aqui 
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é apenas o conceito de corpo para o filósofo. Mas tentamos conduzir a reflexão de 

maneira que fique clara a visão de Nietzsche sobre o corpo, pois ela nos interessa 

para analisarmos a obra de Florbela e de Camões, lembrando que é sempre o tema 

do amor que comanda nossas análises.  

Também é preciso deixar claro que abordamos o amor corporal de uma 

maneira mais ampla e embasada pela teoria. Em seguida, esse mesmo amor corporal 

levará ao tema do erotismo, momento em que chamamos Georges Bataille e também 

estudiosos e críticos que trabalham com a obra de Florbela e Camões para nos 

assessorarem. Dando sequência ao nosso raciocínio, entramos no tema da natureza 

que se transmuda em corpo. É uma natureza que está viva e se faz presente no corpo 

da mulher. Entramos também no tema da morte, todavia, não no sentido do morrer 

como uma consequência de estar vivo, mas no de morrer para que uma nova força 

vital apareça. E, por fim, abordamos as sensações florbelianas, presentes no sujeito 

moderno.  

Com o advento da modernidade, tudo está fora de lugar. A teologia é 

substituída pela ciência e essa substituição acarreta a quebra de dogmas, de 

verdades absolutas até então estabelecidas. Deus simplesmente deixa de ter 

importância. Digamos que a divindade fria merece ser confinada nos livros de filosofia 

e de teologia. Sua onisciência, onipresença e onipotência, de um ser absoluto, são 

condenadas à paralisia.  

Desde o começo, o Deus da tradição cristã estabelece leis fixas, como “Os dez 

mandamentos” e todas as outras leis que vêm cercadas de bênçãos e maldições. O 

mundo se organiza em torno de uma divindade que julga todas as questões humanas, 

as quais, por sua vez, centram-se num conservadorismo de inquisição. 

Então o homem começa a questionar um Deus que não respeita as liberdades 

individuais, pois, com essa divindade, toda a sua autonomia está comprometida. 

Também morre um Deus predestinado, que tudo sabe antes mesmo de surgir o 

homem. E, como ele tudo sabe, não há lugar algum para a criatividade, e instala-se o 

tédio. O homem fica preso, feito marionete. Basta Deus puxar os cordões que todos 

agirão segundo suas ordens e vontades. Esse é o Deus responsável pelo fatalismo. 

Esse é o Deus que, para Nietzsche, deve morrer. “Deus está morto”, e o homem, 

completamente órfão e sem saber para onde ir nem como agir. Agora tem ele mesmo 

de descobrir os caminhos e trilhá-los sozinho, solitário para todo o sempre. Se não 
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existe mais Deus, também não existe um mundo além desse mundo. O que importa é 

o que fazemos aqui, e como fazemos. 

A partir desse momento, Deus passa a estar fora das decisões e, portanto, 

excluído de seu papel norteador da vida humana. O homem moderno é aquele que se 

vê órfão, sem um fundamento no qual se apoiar. E Nietzsche, no século XIX, é um 

dos primeiros filósofos a criticar toda a tradição cristã. Será conhecido como “o filósofo 

da morte de Deus”. Na Gaia ciência, ele choca o mundo ao afirmar: 

 

Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã 
acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar 
incessantemente: “Procuro Deus! Procuro Deus!”? – E como lá se 
encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou 
com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou 
um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se 
escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? 
– Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para 
o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para onde foi Deus?”, 
gritou ele, “já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos todos 
seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber 
inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o 
horizonte? [...] Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? 
Não sentimos o cheiro da putrefação divina? – Também os deuses 
apodrecem! Deus está morto! Deus continua morto! E nós o matamos! 
Como nos consolar, a nós, assassinos entre os assassinos? O mais 
forte e mais sagrado que o mundo até então possuíra sangrou inteiro 
sob nossos punhais – quem nos limpará este sangue? (NIETZSCHE, 
2001, p. 147-148). 

 

 Por meio dessa parábola, Nietzsche constata que foi o homem moderno que, 

além de excluir Deus de seu caminho, também o matou. Com a morte de Deus, cai 

por terra toda uma tradição filosófica. Agora, o homem precisaria partir do nada para 

se reinventar. Agora, o homem seria o próprio Criador.  

 É evidente que a partir daí cai por terra também a tradição cristã. Deus, que até 

aquele momento tinha a condução da vida humana, não existe mais. Instala-se a crise. 

A crise do sujeito moderno. Já não existe lugar para o discurso Platônico do mundo 

sensível e do mundo das ideias. A humanidade perdeu a fé em Deus.  

 A modernidade inaugura a substituição de uma direção divina pela direção 

terrestre. Não há mais as verdades absolutas nem os fundamentos divinos e, claro, 

nem uma alma imortal. O que existe agora é um futuro a ser vivido em plenitude, no 

qual a ciência constitui-se na grande razão a comandar o homem e a verdade. 
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2.1 Prazeres poéticos 

 

Ao estudar as reflexões de Nietzsche para entender o pensamento da 

modernidade, logo percebemos que sua filosofia é cheia de dicotomias. Verdade e 

mentira, bem e mal, mundo inteligível e mundo sensível. Muitos são os alvos atacados 

por ele. Mas um, em particular, torna-se extremamente relevante para este trabalho: 

o modo como a cultura do ocidente sempre separou corpo e alma. 

Nietzsche se contrapõe à filosofia de Platão – e a toda a tradição dela 

decorrente –, que considera o corpo como algo menor, a ser desprezado. Para a 

filosofia platônica, a verdade mais elevada está no mundo suprassensível, isto é, no 

mundo das ideias. É apenas diante desse mundo que o ser humano consegue atingir 

a perfeição e a iluminação (verdade, conhecimento), pois o corpo está ligado aos 

instintos – como os animais – e, como vimos no capítulo anterior, ele é desprezado 

por toda a tradição da filosofia Ocidental, a qual se funda na oposição corpo e alma, 

valorando esta em detrimento daquele. 

A filosofia de Nietzsche faz uma dura crítica aos filósofos que instituíram essa 

separação – que é também aquela que, em Platão, se dá entre o mundo sensível e o 

inteligível. Para ele, Sócrates não conseguia enfrentar o movimento da vida, pois ela 

é inconstante e sujeita os homens às contingências o tempo todo. Ao criar o mundo 

transcendente, o filósofo do passado renega a vida e eleva a morte, pois só na morte 

o homem encontraria o mundo ideal. 

Nietzsche diz que, ao negar o corpo, os filósofos fazem uma leitura errada, não 

consideram que é o corpo que comanda todos os sentidos, sendo a alma e o intelecto 

secundários em relação ao poder e à prevalência do corpo. Segundo ele, a alma e o 

espírito foram inventados para enganar os homens e desprezar as sensações do 

corpo. 

Ele também quer denunciar uma forma de pensar que estabelece uma 

oposição entre o céu e a terra. Até então o homem sempre havia acreditado que o 

além traria uma vida melhor, que a maneira de pensar do além era superior e melhor 

do que a do mundo como ele é, isto é, do que a realidade por ele conhecida. Toda a 

história da filosofia foi baseada em um mundo paralelo. Nesse sentido, a alma foi 

exaltada e valorizada, pois seria esta alma a desfrutar das bem-aventuranças do 

paraíso. Com isso, o homem relegou o corpo a uma posição inferior; não o considerou 
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como o bem mais precioso e tornou esse corpo doente. Então todos os desejos do 

corpo foram enclausurados e aprisionados no seu sentido vital. Aceitar as vontades 

do corpo seria desconsiderar o além-vida. Corresponderia a ir contra toda uma 

religiosidade instituída para coibir as vontades do corpo e as vontades de um mundo 

real.  

Em sua obra Ecce homo, Nietzsche (2008, p. 109-110) sublinha que: 

 

O conceito de “além”, de “mundo verdadeiro” foi inventado para 
desvalorizar o único mundo que existe – para destituir nossa realidade 
terrena de todo o fim, de toda a razão, de todo o propósito! O conceito 
de “alma”, de “espírito”, finalmente ainda de “alma imortal”, inventou-
se para desprezar o corpo, para o tornar doente – “santo” –, para se 
deparar com uma horrível incúria em todas as coisas que na vida 
merecem seriedade, as questões de alimentação, habitação, dieta 
espiritual, cuidado com os doentes, higiene, tempo! Em vez da saúde, 
a “salvação da alma”). 

 

Encontramos na filosofia de Nietzsche elementos que podem nos ajudar neste 

sentido: como Florbela concebia o corpo? Notamos que a questão do corpo e da 

sensorialidade é muito importante em sua poesia. Na verdade, a poeta quebra um 

paradigma do que estava posto até então: embora assuma uma espécie de dívida ou 

até de herança com Camões, por eleger o soneto para alicerçar sua obra, há notáveis 

diferenças entre as propostas poéticas de ambos, sobretudo em relação ao modo de 

vivenciar e compreender o corpo e as relações amorosas.  

Florbela é assídua leitora e admiradora da filosofia de Nietzsche, como 

podemos observar na carta que envia, de Matosinhos, ao amigo Guido Batelli, em 3 

de agosto de 193017, 

 

Já tinha saudades de conversar consigo. É assim um católico tão 
convencido? Eu não sou católica, como não sou protestante nem 
budista, maometana ou teosofista. Não sou nada. E nem sequer 
poderá servir-me o preceito divino: “Aquele que me procura, já me 
encontrou”, porque eu não procuro... O meu racionalismo à Hegel, 
apoiado numa espécie de filosofia à Nietzsche chegou-me por muito 
tempo. Hoje... minha sede de infinito é maior do que eu, do que o 
mundo, do que tudo, e o meu espiritualismo ultrapassa o céu. 
(ESPANCA apud DAL FARRA, 2002, p. 275). 

 

                                                      
17 Florbela conhece Guido Batelli no ano de 1930, ou seja, no mesmo ano em que se suicida, portanto 
ele não é um amigo íntimo, mas um amigo em quem ela enxerga a viabilidade da publicação de seus 
livros. E, por isso, confia a ele seus últimos escritos. 
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Corroborando com nossa ideia, a pesquisadora Maria Lúcia Dal Farra diz em 

seu artigo “O corpo Insepulto”18, que Florbela possuía rompantes de forte 

temperamento, tal qual tinha encontrado na biografia de Nietzsche, e por ele nutria o 

maior apreço, sendo sua seguidora em seus últimos tempos de vida. Filósofo que foi 

um dos grandes críticos da metafísica ocidental. O filósofo do corpo, como veremos 

ao longo do trabalho. 

Outra informação importante consta de um ensaio crítico feito por Alfredo 

Reguengo19, em que diz: “A arte de Florbela Espanca é verdadeira e grande, porque 

é sentida. Na sua poesia sente-se latejar aquele conceito de Nietzsche: ‘– De todo o 

escrito, só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com o seu sangue”. Ele ainda 

diz que Florbela nasceu poeta, o que significa dizer que ela não nasceu para a vida 

vulgar, e sim para um mundo à parte, onde a intimidade com o Ideal e o Sonho 

caminham juntos. E continua refletindo sobre a obra da poeta:  

 

Os versos de Florbela Espanca são gerados naquela 
embriaguez concetiva de que nos fala Nietzsche “embriaguez que tem 
em si potência de Arte e sob o influxo da qual o artista se abandona 
às coisas que o rodeiam, força-as a quererem dele, violenta-as, 
transforma-as, até que elas lhe reflitam a força e sejam o breviário da 
sua perfeição” (p. 8, grifo do autor). 

 

 Ou seja, Florbela possui uma força tal em sua poesia, que traduz essa potência 

aos grandes poetas. Essa força que consegue materializar as palavras e trazê-las 

para dentro da alma. E, mais do que isso, a potência que exerce no leitor no sentido 

de levá-lo querer mais de sua poesia como se fosse um vinho fino a embriagá-lo. 

Dessa forma, vale a pena enfatizar que a relação de Florbela com Nietzsche 

não consiste em mero acaso. Ao contrário, representa um achado nosso, pois a poeta 

reproduz o pensamento de valorização do corpo em Nietzsche (2003, p. 41): “[...] o 

corpo é uma razão em ponto grande, uma multiplicidade com um só sentido, uma 

guerra e uma paz, um rebanho e um pastor”.  

                                                      
18 Agradeço à Profa. Dra. Maria Lúcia Dal Farra, pesquisadora e coordenadora do grupo: Figurações 
do Feminino in Florbela Espanca et alli., pela disponibilização do texto inédito “O corpo insepulto”, 
proferido no Congresso Internacional de Literatura da USP em setembro de 2015. 
19 Trata-se de um ensaio crítico de autoria de Alfredo Reguendo, de 9 de dezembro de 1932, portanto 
um dos primeiros críticos que fizeram a ligação de Florbela Espanca com o filósofo Nietzsche. Esse 
material foi recolhido pela pesquisadora Maria Lúcia Dal Farra. 



62 

 

 

Para compreender o corpo como “Grande Razão”, o indivíduo precisa 

ultrapassar seus posicionamentos morais para mergulhar em si em busca de seus 

juízos de valor mais profundos sobre a existência: “tu dizes ‘eu’ e orgulhas-te dessa 

palavra. No entanto, maior – coisa que tu não queres crer – é o teu corpo e a tua razão 

grande. Ele não diz Eu, mas procede como Eu” (p. 41).  

O indivíduo que consegue fazer a leitura de seu próprio corpo para 

compreendê-lo interna e externamente, em suas experiências de dor e de alegria, é 

autoconsciente: “[...] há mais razão no teu corpo, do que na tua maior sabedoria” (p. 

41). Nesse sentido, o corpo não é um mero objeto nem uma simples ideia. O corpo é 

movimento, sensibilidade e expressão criadora. 

Florbela Espanca produziu boa parte de sua poesia voltada para o corpo e suas 

sensações, reiterando, neste aspecto, as ideias de Nietzsche quanto à importância do 

corpo na poesia moderna. 

E o corpo em Florbela é muitas vezes apresentado em sua função erótica. 

Como afirma Ligia Mychelle de Melo Silva (2008, p. 24), no artigo “O desejo de 

completude em Florbela Espanca”: 

 

Um dos aspectos que chamam mais atenção na obra poética de 
Florbela Espanca, especialmente no livro Charneca em flor [...] é, sem 
dúvida, a vertente erótica, ou seja, seus poemas são fortemente 
marcados por intensos impulsos eróticos, os quais constituem um dos 
primeiros princípios para se fazer uma possível leitura interpretativa de 
sua obra.  
 

De fato, o erotismo representa, na obra de Florbela, o termômetro que vai 

atingindo as temperaturas mais altas, atingindo o pico em seu último livro Charneca 

em flor. A importância do erotismo em sua poesia talvez seja uma das vias 

privilegiadas de sua corporalidade. 

Uma das formas de o erotismo se manifestar nessa poesia está nos retratos 

que ela tece de si mesma para o amado, convocando-o, em alguns versos, ao amor 

– iniciativa esta, vale lembrar, bastante imprópria para a mulher portuguesa 

tradicional. A pintura minuciosa de seus traços físicos imprime à obra o caráter 

sensorial que a identifica, refletindo o temperamento ardente, idealista e sensual. 

Como observa a pesquisadora e poeta Renata Bomfim (2012, p. 45), “O amor, o 

erotismo, a entrega, o corpo da mulher transmutado em terra fértil que se abre em flor 

são temáticas que revelam a ruptura de Florbela com o ideário feminino de sua época”.  
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Em seus poemas, a poeta revela uma mulher que não se dá por satisfeita: quer 

ir além das amarras que calam a boca das mulheres; já não vê limites para as 

sensações de seu corpo e quer vivenciá-los de forma intensa e imediata, mesmo que 

isso signifique a transgressão total das convenções. Para ela, o tempo deve ser vivido 

hoje e não no futuro. Dessa forma, desenvolve toda uma linguagem própria para os 

seus propósitos. 

Há de se destacar também o belíssimo ensaio de Maria Teresa Horta (2012, p. 

201), no qual a autora comenta que Florbela: 

 

Chega até nós através da linguagem amorosa extremada, ousada e 
íntima, dos anseios, do desejo feminino, como nenhuma outra 
escritora portuguesa o fizera antes. Numa poesia anavalhada de 
vulcões. Assumindo a voluptuosidade, como único reduto possível 
para tamanha voracidade. 

 

 É certo que a poeta utiliza toda a sua habilidade para seduzir, para transgredir, 

e o faz com naturalidade, sem máscaras sociais, deixando clara a figura de uma 

mulher que não é mais recriada pelo homem, mas que consegue imprimir sua própria 

voz. 

No próximo soneto, podemos perceber essa força poética destacada por Horta: 

Vulcões 
 
Tudo é frio e gelado. O gume dum punhal 
Não tem a lividez sinistra da montanha 
Quando a noite a inunda dum manto sem igual 
De neve branca e fria onde o luar se banha. 
 
No entanto que fogo, que lavas, a montanha 
Oculta no seu seio de lividez fatal 
Tudo é quente lá dentro... e que paixão tamanha 
A fria neve envolve em seu vestido ideal! 
 
No gelo da indiferença ocultam-se as paixões 
Como no gelo frio do cume da montanha 
Se oculta a lava quente do seio dos vulcões... 
 
Assim quando eu te falo alegre, friamente,  
Sem um tremor de voz, mal sabes tu que estranha 
Paixão palpita e ruge em mim doida e fremente!  
(ESPANCA, 1996, p. 78) 

 
 

Aqui encontramos um eu lírico que abusa dos paradoxos e das metáforas. A 

montanha, ao mesmo tempo em que é fria e gelada, também oculta o fogo, a lava 
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quente dos vulcões – “Tudo é frio e gelado [...] No entanto que fogo, que lavas, a 

montanha”. A indiferença que o corpo aparenta exteriormente esconde um coração 

ardente e apaixonado. “Assim quando eu te falo alegre, friamente [...] Paixão palpita 

e ruge em mim doida e fremente!”. Da mesma forma que em Camões – “Amor é fogo 

que arde sem se ver” –, temos em Florbela, “no gelo frio do cume da montanha”, a 

explosão da “lava quente” dos vulcões. Existe, aqui, um contraponto, pois enquanto o 

poeta vai tecendo o significado do amor sem conseguir defini-lo, ela se arma do 

erotismo presente no corpo de uma mulher em que a “paixão palpita e ruge”. 

A “dor que desatina sem doer”, de Camões, está presente nos versos de 

Florbela, na medida em que a paixão é tão ardente que faz o eu lírico tremer e vibrar 

por dentro. A poeta utiliza palavras fortes para apresentar a indiferença 

(frio/gelado/neve/gelo), por outro lado, usa também palavras que remetem ao calor 

(fogo/lavas/quente/paixão/vulcões/palpita/ruge/doida/fremente). Vocabulário repleto 

de sedução e de erotismo, externando uma louca e desenfreada paixão. 

Ainda corroborando com a temática do erotismo, Dal Farra (2002, p. 20) 

ressalta que: 

 

Todavia, em mais de dúzias de poemas dispersos, sobretudo, pelas 
suas últimas obras, a reivindicação de cio feminino se faz ouvir com 
todo o seu cortejo de vibrações, de poética dos cinco sentidos, de 
palheta de colorações as mais vivas, onde o rubro, numa modulação 
que atinge o púrpura, se oferece como a tonalidade emblemática da 
paixão. 

 

O comentário de Dal Farra evidencia o quanto Florbela se utiliza dos sentidos 

e das cores para exprimir seus desejos. O eu lírico quer e precisa se manifestar, e vai 

buscar em seu corpo, em seus nervos, a força para trazer à tona toda a sensualidade 

represada. A poeta sente que o amor precisa se desvencilhar da roupagem social e 

ganhar outros horizontes, ou seja, a mulher dando voz a si própria.  

Não se trata de um feminismo gratuito. Trata-se de falar de algo que é intrínseco 

a esse ser que, solitário, se vê no mundo e precisa desenvolver uma forma de 

sobreviver em meio a uma sociedade que não quer enxergar a figura feminina.   

Uma das estratégias de Florbela para isso é valer-se do papel masculino da 

tradição medieval, que estava reservado ao homem, e transformá-lo num papel 

feminino. Ela dialoga, assim, com uma tradição que está espalhada no próprio folclore 

do Alentejo. Ela recolhe da cultura do povo e coloca nos versos.  
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Na verdade, é a cultura do povo que vai trazendo a tradição trovadoresca. 

Florbela tem consciência de que existe uma poesia que está na boca do povo – na 

qual a mulher é um ser inferiorizado – e ela quer inverter esses papéis. Dessa forma, 

ela toma a cantiga de amigo – que até então vigorava, com a voz feminina no lugar 

da do trovador, ou seja, um fingimento poético – e toma esse fingimento poético como 

verdadeiro. Em outras palavras, ela transforma o fingimento masculino em “realidade” 

contemporânea feminina. A tônica da verdade feminina vai ser dada por Florbela. 

Quando trabalha a temática das canções trovadorescas, ela inicia com o 

mesmo discurso de Camões: o ser amado deve ser exaltado, glorificado. Mas aqui 

existe uma reviravolta. Em seus poemas, o eu lírico feminino, tão cantado e aclamado 

na tradição por meio dos poetas do sexo masculino, ganha uma nova voz: a voz 

feminina (DAL FARRA, 2002, p. 23). 

Essa inversão fará toda a diferença, pois a mulher fala por si, dos seus anseios 

mais profundos e, sem que o amado perceba, quem cairá aos pés da amada será ele. 

Vejamos essa sutil e inesperada inversão no soneto “Blasfêmia”: 

 

Silêncio, meu Amor, não digas nada! 
Cai a noite nos longes donde vim... 
Toda eu sou alma e amor, sou um jardim, 
Um pátio alucinante de Granada! 
 
Dos meus cílios a sombra enluarada, 
Quando os teus olhos descem sobre mim, 
Traça trêmulas hastes de jasmim 
Na palidez da face extasiada! 
 
Sou no teu rosto a luz que o alumia, 
Sou a expressão das tuas mãos de raça, 
E os beijos que me dás já foram meus! 
 
Em ti sou Glória, Altura e Poesia! 
E vejo-me – milagre cheio de graça! – 
Dentro de ti, em ti igual a Deus!  
(ESPANCA, 1996 p. 277) 

 

O conceito de blasfêmia é precisamente o rival da liberdade de expressão. As 

atitudes que o acompanham – a ofensa e o sentimento de ultraje – constituem os 

carrascos que silenciam a liberdade para pensar o impensável, proferir o indizível e 

defender o indefensável. 

A porção de transgressividade aparece logo, porque a amada em seu ato de 

volúpia se equipara a Deus, quando se espelha no amante, num ultraje à divindade 
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que o título já denuncia. A comparação com Deus já seria suficiente para a moral cristã 

considerá-la uma “alma perdida”, mas a subversão ocorre também em relação ao 

conceito de alma em Platão, pois que esta alma em Florbela está completamente 

fundida em seu corpo.  

 Além disso, o soneto apresenta metáforas que vão crescendo e se 

expandindo, criando logo de início um confronto com o título, uma vez que toda uma 

atmosfera de paraíso e jardim do éden vai aflorando nas palavras “paraíso”, “êxtase”, 

“luz”, “glória”, “altura”, “milagre”. A seleção vocabular sugere imagens e características 

do divino. 

Existe nesse soneto uma voz que canta o amor, mas no início o ponto focal não 

é o amado, e sim, quem ama: “Toda eu sou alma e amor, sou um jardim”. Ao contrário 

do poeta que glorifica a amada, aqui está presente um eu lírico que desvia a atenção 

toda para si. As imagens contidas no verso “Sou no teu rosto a luz que o alumia” são 

fortes e refletem a figura da amada no amado, como um espelho. E vai além, dizendo: 

“E os beijos que me dás já foram meus!”. O eu lírico utiliza essas imagens e dá uma 

reviravolta, pois vai colocando o corpo da mulher em evidência. É ela quem está a 

seduzir o homem. Dessa forma, “Blasfêmia” passa a ser uma condição inédita que o 

eu lírico toma para si. E, se pensarmos melhor, o ensinamento cristão de que o homem 

é feito à imagem e semelhança de Deus ganha em Florbela outra conotação. A 

mulher, que ao longo dos séculos é vista apenas como uma imagem  destinada ao 

homem, é apresentada pelo eu lírico como também imbuída da divindade.  

Como se não bastasse essa inversão, a comparação com Deus possibilita ao 

poeta o mais alto grau de hierarquia. Agora a amada, comparada a Deus, poderá ditar 

todas as suas vontades e satisfazer os seus desejos. Poderá, inclusive, reinventar o 

amado a partir de sua própria criação. Existe uma relação erótica com o homem que 

se dá no nível de sedução, mas ela existe também com o poema. Tal qual Deus, o 

poeta também tem um ato criador. Então, ver Deus na poesia não seria uma 

blasfêmia, uma vez que tanto o poeta como Deus têm um ato criador que é único; não 

existe um poema igual ao outro, assim como não existe um ser igual ao outro. 

Outro poema que não tem o nome de blasfêmia, mas que traz em seus versos 

essa conotação é “Fanatismo” (ESPANCA, 2012c, p. 104)20: 

                                                      
20 Soneto popularmente conhecido no Brasil por ter sido musicado e gravado pelo cantor e compositor 
Fagner. 



67 

 

 

 

E, olhos postos em ti, digo de rastros: 
“Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 
Que tu és como Deus: Princípio e Fim!...” 

  

Os olhos ao fitarem o amado abrem sulcos na terra, que fazem “voar mundos, 

morrer astros”, e o amado é comparado a Deus, pois é naquele que tudo começa e 

tudo acaba. Para a filosofia cristã, é uma blasfêmia ou um sacrilégio comparar 

qualquer pessoa ao Deus criador. Mas em Florbela é idolatria do eu lírico ao amado, 

que está posta de partida já no nome do soneto – “Fanatismo”.  

Olhando para os sonetos “Blasfêmia” e “Fanatismo” como uma potência 

criadora, notamos que não se trata de uma transgressão, não é o mal relacionado 

com o sexo, mas vinculado ao prazer. Tal afirmação encontra apoio em Heidrun Kriege 

Olinto e Karl Erik Schollhammer (2000, p. 156, grifo dos autores): 

 

Em todo o caso, para Susan Sontag, o encontro com obras artísticas 
não permite juízos e generalizações, mas se oferece tão-somente a 
uma experiência perceptiva singular, e este ato, como sua única 
justificativa suficiente, precisa ser “acompanhado pela voluptuosidade” 
[...] É precisamente nesta fórmula que emerge, sintetizado, o 
manifesto a favor de uma erótica da arte, capaz de organizar novos 
modos de sensibilidade “provocadoramente pluralista”. 

 

 É com base nesse pressuposto que podemos afirmar que a criação é erótica, 

prazerosa, indescritível, um milagre, uma revelação e, desse ponto de vista, única. 

Nessa linha de pensamento, o soneto “Blasfêmia” passa a carregar outros 

significados, para além daqueles que dão origem à palavra. E, num dado momento, 

se pensarmos ser a poesia um ato de criação, blasfêmia ganha um significado que 

amplia seus versos em todo o poema, nos dando várias portas de entrada, mas sem 

fechar nenhuma. 

 O foco do nosso primeiro capítulo foi Camões exatamente para tentarmos 

entender por que Florbela Espanca dedica dez de seus últimos sonetos ao grande 

poeta. Essas são respostas que ainda estamos procurando. Mas, ao analisarmos o 

soneto “Transforma-se o amador na coisa amada”, intuímos que algo começou a 

nascer na tentativa dessa resposta. Para abrirmos mais nosso olhar, lembremos a 

afirmação de Eliot  24, de que o poeta mantém estreita relação com o passado: 
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Nem o poeta pode tomar o passado como um todo, numa dose 
indiscriminada, nem ele se pode formar totalmente assentando numa 
ou duas admirações pessoais, nem tão pouco na sua preferência por 
um período. O primeiro procedimento é inadequado, o segundo é uma 
experiência importante da juventude e o terceiro em agradável e mui 
desejável complemento [...]. 

 

 De fato, pensando assim, acreditamos que Florbela está bem consciente dessa 

tradição e a traz com novos materiais, o que não significa aperfeiçoar, pois, segundo 

Eliot (1997, p. 25): “Mas a diferença entre presente e passado consiste em o presente 

consciente ser uma compreensão do passado”. 

 Dessa forma, o poema camoniano “Transforma-se o amador na coisa amada” 

mostra-nos um eixo da maneira florbeliana de se apropriar de Camões. Podemos 

supor que a coisa amada é na verdade a relação do escritor com o seu objeto de 

leitura. Florbela está no meio disso tudo, é uma grande leitora e não é à toa que ela 

escolhe “Hum não querer mais que bem querer” para designar os seus dez sonetos 

no livro Charneca em flor. 

 Claudia Pazos Alonso (ESPANCA, 2013, p. 19) afirma que, logo no início desse 

livro, “deparamo-nos com um momento incontornável, que convoca o grande poeta 

renascentista”. Alonso está a falar sobre o soneto “Ser Poeta”, em que podemos 

verificar um trabalho de transformação, ou melhor, de apropriação quanto à estrutura 

anafórica de “Amor é fogo que arde sem se ver”: 

 

Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior 
Do que os homens! Morder como quem beija! 
É ser mendigo e dar como quem seja 
Rei do Reino de Aquém e de Além dor! 
 
É ter de mil desejos o esplendor 
E não saber sequer que se deseja! 
É ter cá dentro um astro que flameja, 
É ter garras e asas de condor! 
 
É ter fome, é ter sede de Infinito! 
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim... 
É condensar o mundo num só grito! 
 
E é amar-te, assim, perdidamente... 
É seres alma e sangue e vida em mim 
E dizê-lo cantando a toda a gente! 
(ESPANCA, 2013, p. 119) 
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 O eu lírico como que transforma o poema de Camões “Amor é fogo que arde 

sem se ver” na coisa amada. Se tomarmos apenas o último terceto, no verso “É seres 

alma e sangue e vida em mim” vemos que o amador se transformou na coisa amada, 

tal qual Camões faz com o seu poema. Só que o eu lírico não quer esconder esse 

amor, ao contrário, deseja “dizê-lo cantando a toda a gente”.  

 Nesse poema, também nos é revelado o quanto o poeta é “ser mais alto, é ser 

maior”, mas é maior “do que os homens”. Notemos que, dessa forma, o eu lírico iguala 

os gêneros, algo que a poeta sempre faz questão de frisar. Todos os paradoxos e 

anáforas aí presentes também nos remetem ao poema de Camões, pois o amor não 

se pode definir, a não ser por intermédio das contradições que ele traz: “É ter fome, é 

ter sede de infinito”. Tendo mil desejos sem sequer saber que os tem, o amor é levado 

a “condensar o mundo num só grito”, ou seja, é no amor erótico que o desejo é “Morder 

como quem beija”. 

 Nesse ponto, trazemos para nossa reflexão Harold Bloom (1991 p. 14), para 

quem um grande poeta ou escritor passa por uma fase de busca, de apropriação da 

tradição e de vozes, os quais ecoam em sua obra, aqui ou ali.  

 

Que o texto realize, de fato, uma inversão das origens é, de 
sua parte, um sinal da mais profunda compreensão do momento 
sublime na tradição da literatura ocidental moderna. Pois o sublime – 
que atende por diversos nomes: a Natureza, a Imaginação, a libido, a 
música, o inominável – não é outra coisa senão a instância do 
aparecimento e da resistência, ou velamento do precursor. 

 

 Florbela está inserida nesse contexto e por ser poeta reivindica para si o desejo 

corporal, que não está presente no soneto de Camões – ao contrário, o poeta constrói 

o sentido do amor universal e ideal, filosofando a respeito desse sentimento. Ao 

construir afirmações aparentemente sem lógica, os elementos se fundem num mesmo 

referente.  

Dessa forma, Florbela busca no seu precursor a fonte do amor, mas converte-

o à sua maneira, com a matéria-prima que tem, no caso, o corpo; e tendo bastante 

consciência do artefato poético com que trabalha, a palavra. 

 A figura de Florbela também abre a imaginação para uma mulher altiva que 

sabe o que quer e, por isso, toma a frente e escreve sua poesia com a consciência do 

lugar em que quer chegar. O que reforça essa convicção é o relato de José Gomes 
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Ferreira (1979, p. 66)21, poeta português, sobre seu encontro com Florbela, quando 

calouro da Faculdade de Direito de Lisboa: 

 

Só sei que caí de joelhos aos pés de Florbela, a oferecer-lhe o 
caracol... Só sei que ela me fixou com o tal desdém terrível nos olhos 
e na boca. Um desdém marcado, de calma funda. Um desdém por 
mim, pelos cabelos, pelos homens e pelas nuvens. Um desdém de 
atirar tempestades para o céu! Um desdém que mais tarde extravasou 
para os sonetos, inundou a terra, gelou o sol, estrangulou a lua... Um 
desdém de acabar o mundo! Um desdém de “Amar! Amar! E não amar 
ninguém”. 

Depois... Depois, pronto. Mais nada. 
[...] 
Mas eu continuo a teus pés, Florbela.  

 

 Interessante notar como é o olhar que estará carregado de sensualidade, um 

olhar que “atira tempestades para o céu!”. O olhar que gela, que estrangula, que 

inunda. Tal é o fascínio desse olhar que o jovem calouro de faculdade sente e revela 

que se ajoelhou nesse encontro e desde esse dia esteve aos pés da poeta.  

 Dentro desse viés do olhar, como parte desse corpo que se insinua, Florbela 

escreve um poema sem nome, em que retoma a tópica dos descobrimentos 

portugueses, tão cantada por Camões, transformando-a e trazendo-a para o campo 

amoroso. 

 

Há nos teus olhos de dominador, 
No teu perfil altivo de romano, 
No teu riso de graça e de esplendor 
Um misterioso ideal divino e humano. 
 
Cruz de Cristo sangrando sobre o pano 
Das velas altas, lá vai, sobre o fragor 
Dum mar sereno, cristalino e plano, 
A tua barca de conquistador! 
 
Eu quero ir contigo a esses distantes  
Reinos! Deixa-me erguer as brancas velas, 
Ser um dos teus audazes navegantes! 

                                                      
21 José Gomes Ferreira, conta, no livro A memória das palavras: Ou o gosto de falar de mim, o seu 
encontro com a poeta Florbela Espanca, que teria acontecido talvez em outubro de 1918. 
Por ocasião da qualificação desta dissertação, em abril de 2016, Maria Lúcia Dal Farra esclareceu que 
José Gomes Ferreira foi um poeta contemporâneo de Florbela, inclusive calouro dela na Faculdade de 
Direito de Lisboa. Estava ela sentada, muito ensimesmada, conversando com outros colegas, e ele se 
aproxima para que ela cumpra um ritual de veterana em relação ao calouro: ele tem que se ajoelhar 
aos pés da moça para ela cortar um caracol do seu cabelo. Ela corta o cabelo com desdém de “arrancar 
raiz as pedras” (JÚDICE, 1998a, p. 51). Ainda ajoelhado, ele olha para Florbela e vê toda a poesia que 
havia nela. A partir desse encontro, escreve um belíssimo texto chamado “Aos pés de Florbela”. 
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Meus olhos cegos são dois poços fundos... 
– Conta-me o céu! Ensina-me as estrelas! 
Mostra-me a estrada dos teus Novos Mundos!  
(ESPANCA, 1999, p. 327)  

 

A tópica do olhar está presente agora nos olhos do amado que a domina, e aos 

poucos vai ganhando vulto e dando legitimidade ao desejo sexual da mulher que vê 

neste homem um verdadeiro Deus Grego. Macedo (2013, p. 18), a partir de um poema 

de Camões, afirma que o mar já carrega em si uma forma emblemática da sexualidade 

feminina, e as barcas são símbolos fálicos reminiscentes das cantigas de amigo 

galego-portuguesas; e as imagens revelam um homem viril e em estado de excitação, 

como em “Cruz de Cristo sangrando sobre o pano”. Todo o soneto está carregado de 

imagens que remetem a uma sedução crescente: “Olhos de dominador”; “perfil altivo”; 

“riso de graça”; “ideal divino e humano”; “velas altas”; “barca de conquistador”; “erguer 

as brancas velas”; “Conta-me o céu! Ensina-me as estrelas!”. Demonstrando uma 

mulher que está pronta para ser possuída pelos “Novos Mundos!”.  

 Voltemos ao encontro de Ferreira com Florbela. Talvez aquele desdém “de 

acabar o mundo” esteja presente nesse soneto, que sugere que só o amor corporal 

pode trazer para essa mulher o desejo, que não está presente em qualquer um, mas 

apenas em um verdadeiro “Deus Grego”, pelo menos na imaginação desse eu lírico.  

 Mais uma vez observamos o quanto Florbela é ousada para sua época, pois, 

mais uma vez, fala dos desejos femininos trazendo imagens fortes que não deixam 

dúvida de que é o corpo que produz toda essa carga erótica. 

 Vemos a questão de o corpo tomar fôlego na maior parte da poesia florbeliana. 

Esse será seu diferencial, e seu calvário. Enfrentará preconceitos de uma sociedade 

fundada na moral e nos bons costumes. Um velho Portugal que não está acostumado 

com mulheres que expressam o que pensam nem com mulheres que falam de seus 

anseios. Por isso ela escandaliza a sociedade de sua época, pois, além de dar voz à 

mulher, cantando seus instintos mais profundos, também fala de um corpo que se 

desnuda perante o outro e que se embriaga sem se importar com o mundo. 

 
Eu bebo a Vida, a Vida, a longos tragos 
Como um divino vinho de Falerno! 
Poisando em ti o meu olhar eterno 
Como poisam as folhas sobre os lagos... 
 
Os meus sonhos agora são mais vagos... 
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O teu olhar em mim, hoje, é mais terno... 
E a Vida já não é o rubro inferno 
Todo fantasma tristes e pressagos! 
 
A Vida, meu Amor, quero vivê-la! 
Na mesma taça erguida em tuas mãos, 
Bocas unidas hemos de bebê-la! 
 
Que importa o mundo e as ilusões defuntas? ... 
Que importa o mundo e seus orgulhos vãos? ... 
O mundo, Amor! ... as nossas bocas juntas!  
(ESPANCA, 2012c, p. 115). 

 
 

O corpo aqui ganha uma conotação totalmente diferente daquela concebida por 

Camões, pois a poeta apresenta a mulher falando de seus desejos, do olhar, da boca, 

não se importando com a opinião das pessoas: “Que importa o mundo e as ilusões 

defuntas”. O que importa é a realização dos desejos do corpo. Quando a referência é 

sobre o sabor do prazer, o eu lírico se reporta ao vinho: “Como um divino vinho de 

Falerno”. Ora, essa referência nos remete aos antigos gregos, que diziam ser Falerno 

– e não qualquer vinho – o vinho mais puro e delicioso. A embriaguez seriam as duas 

bocas unidas a desfrutar das mesmas delícias: “Na mesma taça erguida em tuas 

mãos, /Bocas unidas hemos de bebê-la!”. Vinho, embriaguez, prazer de sabores e de 

odores. O clímax da relação ocorre em meio ao total desprendimento dos amantes 

perante o mundo. 

A poeta fala também de muitos amores: 

 

Eu quero amar, amar perdidamente! 
Amar só por amar: Aqui... além... 
Mais Este e Aquele, o Outro e toda gente... 
Amar! Amar! E não amar ninguém! 
 
Recordar? Esquecer? Indiferente! ... 
Prender ou desprender? É mal? É bem? 
Quem disser que se pode amar alguém 
Durante a vida inteira é porque mente! 
 
Há uma primavera em cada vida: 
E preciso cantá-la assim florida, 
Pois se Deus nos deu voz foi p’ra cantar! 
 
E se um dia hei de ser pó, cinza e nada 
Que seja a minha noite uma alvorada, 
Que me saiba perder... p’ra me encontrar...  
(ESPANCA, 2013, p. 115) 
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Nesse poema temos o questionamento daquele amor ideal, único, verdadeiro. 

Temos, inclusive, o questionamento do juízo sobre isso ser bom ou não, ou mesmo 

se isso importa. Há a destruição da ideia de um amor para a vida inteira. Vale lembrar 

que, na época da poeta, a mulher está socialmente destinada à enfadonha 

circunstância de apenas cuidar da casa, do marido e dos filhos. Ir à igreja, bordar, 

cozinhar, ser uma pessoa meiga e submissa perante a sociedade. Podia fazer versos, 

mas apenas como floreios de salão.  

Romper com esse padrão significa estar à margem dessa sociedade que vê na 

mulher a figura central da procriação. Nesse poema, vemos um eu lírico que rompe 

cabalmente com essa figura frágil e manipulada de mulher, mostrando alguém que 

pode ou não amar, que pode amar muitos e não apenas um, podendo para isso até 

se perder.  

O que seria esse perder-se para o eu lírico? Provavelmente se perder é 

experimentar vários amores, amar sem regras predeterminadas, ou talvez esquecer 

do amor e sentir apenas o prazer do corpo naquele momento. E mais, quando o eu 

lírico diz “Amar! Amar! E não amar ninguém!”, também traz uma mulher que pode 

optar por não amar; embora o amor seja uma tônica frequente nos versos da poeta, é 

colocada neste a possibilidade de escolha do não amar. Existe também nos versos 

seguintes – “Recordar? Esquecer? Indiferente!” –, certo desdém, como aquele de que 

fala José Ferreira, quando do encontro com Florbela. Esses versos sugerem as 

diversas fases da vida, em que esses amores podem trazer boas lembranças ou a 

total indiferença, por terem tido algum valor só no momento em que foram vividos e 

nada mais. 

Em Florbela, a sensibilidade do corpo concreto, atraente, que é figurado, é que 

vai produzir uma atmosfera às vezes até campesina e inocente, todavia, nem por isso 

menos sensual. Observemos o trecho do soneto:  

 
      Passeio no campo 
 
Meu amor! Meu amante! Meu amigo! 
Colhe a hora que passa, hora divina, 
Bebe-a dentro de mim, bebe-a comigo! 
Sinto-me alegre e forte! Sou menina! 
 
Eu tenho, Amor, a cinta esbelta e fina... 
Pele doirada de alabastro antigo. 
Frágeis mãos de madona florentina... 
– Vamos correr e rir por entre o trigo! – 
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(ESPANCA,2013, p. 99) 

 

Vê-se que a voz lírica vai traçando um autorretrato; ao mesmo tempo em que 

se desenha, ela se descreve, envolve o amado e com ele se funde. Utiliza-se até de 

uma pureza desejada – “Sinto-me alegre e forte! Sou menina”. Trata-se de um 

ofertório de si e de seu corpo, em que a poeta convoca até mesmo a cor de sua pele: 

“Pele doirada de alabastro antigo”. O alabastro é uma metáfora  para ajudar a envolver 

e seduzir o amado. Não se trata de mero narcisismo, pois o objetivo aqui está na 

conquista por meio de corpo.  

E, em outro soneto, “Lembrança”: 

 
Tenho o perfil moreno, lusitano, 
E os olhos verdes cor de verde Oceano, 
Sereia que nasceu de navegantes... 
 
Tudo em cinzentas brumas se dilui... 
Ah, quem me dera ser Essas que eu fui, 
As que me lembro de ter sido... dantes!... 
(ESPANCA, 2013, p. 106) 

 

Nesse soneto, o eu lírico diz: “Tenho o perfil moreno, lusitano/ E os olhos 

verdes, cor do verde Oceano, / Sereia que nasceu de navegantes”. Além da descrição 

de uma bela mulher, ainda existe a comparação com uma sereia, criatura mitológica, 

enigmática e irresistível, numa clara alusão ao canto das sereias de Ulisses. Nenhum 

homem poderia resistir aos seus encantos, pois, por meio do elogio, ela acaba por 

seduzir aquele que será fatalmente um herói, uma vez que por natureza os 

navegantes são homens do risco e dos movimentos ousados, portanto, valentes. 

No soneto III (ESPANCA, 2013, p. 141)22, do livro Charneca em flor, o eu lírico 

encontra-se em uma posição de extrema excitação: 

 

Frêmito do meu corpo a procurar-te, 
Febre das minhas mãos na sua pele 
Que cheira a âmbar, a baunilha e a mel, 
Doido anseio dos meus braços a abraçar-te, 
 
Olhos buscando os teus por toda a parte, 
Sede de beijos, amargor de fel, 
Estonteante fome, áspera cruel, 
Que nada existe que a mitigue e a farte! 

                                                      
22 Este é um dos dez sonetos que, como já dissemos, Florbela dedica a Camões em seu último livro, 
Charneca em flor.  
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E vejo-te tão longe! Sinto a tua alma 
Junto da minha, uma lagoa calma, 
A dizer-me, a cantar que me não amas... 
 
E o meu coração que tu não sentes, 
Vai boiando ao acaso das correntes, 
Esquife negro sobre um mar de chamas 

 

Vemos, nesse soneto, como o corpo vai adentrando todos os desejos 

femininos, pois as palavras “Frêmito”, “Febre” e “anseio” trazem à tona o quanto o 

corpo do amado atrai o da amante. O erotismo, aqui, é levado às últimas 

consequências, ela deseja ardentemente e busca o corpo do seu amado – “Febre das 

minhas mãos na sua pele” –, que tem cheiros e sabores deliciosos – “Cheira a âmbar, 

a baunilha e a mel”. Existe também a “Sede de beijos”, além de uma “Estonteante 

fome”; e nada do que existe pode se comparar a esse momento de encontro, que no 

entanto não se realiza. O amado está distante, e sua falta traz o gosto amargo de fel. 

A frieza dele é “uma lagoa calma”, e o canto sereno a dizer que não a ama contrasta 

violentamente com o “esquife em chamas”, que  grita no coração da enamorada, 

ardente em desejos. Fica explícita a frustração sexual feminina por não concretizar o 

ato amoroso: “E o meu coração que tu não sentes,/Vai boiando ao acaso das 

correntes”. Por fim, por não conseguir se unir ao amado, o corpo dela acaba por ser 

levado ao desespero, figurado no “Esquife negro sobre um mar de chamas”. Vê-se 

que não existe por parte do eu lírico nenhuma conformação ou aceitação, ao contrário, 

existe um desespero por não conseguir possuir o corpo do amado.  

É possível ver ressonâncias desse soneto no também célebre soneto 

camoniano “Busque Amor novas artes, novo engenho” (CAMÕES, apud TORRALVO, 

2011, p. 133), em sua primeira quadra: 

 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
para matar-me, e novas esquivanças23; 
que não pode tirar-me as esperanças, 
que mal me tirará o que eu não tenho. 

 

Existe no soneto camoniano também esse desejo do que não se tem. A dor 

passa a ser a senhora a comandar –, “Para matar-me, e novas esquivanças” –, no 

                                                      
23 Crueldades, maldades. 
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entanto existe certo “conformismo” de não ser correspondido – “Que mal me tirará o 

que eu não tenho” –, seguindo a linha do platonismo a que nos referimos no primeiro 

capítulo. Já no soneto florbeliano, o que salta aos olhos não é esse sublime amor, 

digamos espiritual, mas sim o forte apelo ao amor corporal. Existe também esse 

desejo do que não se tem, mas é um desejo que não é conformado ou sublimado, ao 

contrário, ao não ser satisfeito, entra em verdadeiro delírio. Mais uma vez, Florbela 

acentua essa abordagem profunda do corpo feminino, que revela o quanto ela quer 

cantar os desejos da mulher. 

A poeta utiliza a matéria-prima que está à sua disposição, e a natureza ganha 

força em sua poesia, pois é a terra alentejana que representa a função vital que está 

tanto no corpo como dentro da terra, trazendo o panteísmo para esse diálogo. 

 

 

2.2 A natureza em Florbela 

 
A terra é tão triste, tão triste, que a gente até tinha pena de lhe pôr os 

pés em cima; nos nossos passos, ao pisá-la, arrastávamos o 
remorso e a dor de quem um dia escarneceu um pobre! As nossas 

mãos esboçavam sem querer o gesto de a levantar, de a erguer 
devagarinho até à altura dos nossos lábios;  

(ESPANCA, 2015)  
  

 Tal qual vemos na epígrafe acima, a natureza para Florbela é o próprio corpo 

da mulher. Sua terra alentejana, tão querida, está revestida de sentimentos e 

misturada com o que lhe é de mais caro. Pisar essa terra seria machucar a si própria 

por dentro, cada passo por cima dela é sentido, há um gemido a vir lá de dentro, de 

suas entranhas. É muito difícil pisá-la, pois ela, a terra, iria se ressentir e carregar em 

seu seio a dor. As mãos do eu lírico têm intenção de chegar bem perto da terra, e 

esta, agora transformada em corpo, espera ansiosamente pelo beijo desejado. 

 Além do panteísmo explícito na epígrafe, outra questão que ela começa a 

anunciar é uma introspecção e interiorização, que o corpo, enquanto terra, começa a 

tomar e a se apresentar como sujeito.  

Diferentemente do que vimos no capítulo 1, sobre a natureza na antiguidade, 

aqui, em Florbela, a Natureza ganha outras proporções. Ela se transforma no próprio 

corpo da mulher, que quer sentir o prazer em cada parte de seu corpo. Nesse sentido, 

a natureza torna-se tão atraente quanto o é a beleza da mulher. Não é mais uma 

natureza que serve apenas como ornamento. Ela sobe às mais altas posições, ganha 
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vida. Sente o perfume da natureza, abraça o amado e suas flores se abrem 

convidando-o a entrar para provar de suas delícias. Não é por acaso que títulos como: 

“Outonal”, “Alvorecer”, “Árvores do Alentejo”, “Charneca em flor”, “Primavera”, “Ao 

vento”, “Évora”, entre tantos outros, ganham destaque em sua obra.  

A poeta convida toda a natureza a celebrar com ela o amor que só pode ser 

vivido totalmente, se for sentido, se for palpável, se os corpos se completarem.  

No soneto seguinte, encontramos como título a cidade de Évora, bastante 

conhecida como o berço de Florbela e que demonstra bem como a poeta, a partir da 

cidade, vai construindo um cenário imagético em que tudo vai remetendo ao corpo. 

 

      Évora 
 
Évora! Ruas ermas sob os céus 
Cor de violetas roxas... Ruas Frades 
Pedindo em triste penitência a Deus 
Que nos perdoe as míseras vaidades! 
 
Tenho corrido em vão tantas cidades! 
E só aqui recordo os beijos teus, 
E só aqui eu sinto que são meus 
Os sonhos que sonhei noutras idades! 
 
Évora!... O teu olhar... teu perfil... 
Tua boca sinuosa, um mês de Abril, 
Que o coração no peito me alvoroça! 
 
... Em cada viela o vulto dum fantasma... 
E a minh’alma soturna escuta e pasma... 
E sente-se passar menina e moça... 
(ESPANCA, 1996, p. 269) 

 

O soneto não parece ser apenas uma homenagem à cidade – embora também 

não deixa de o ser: “tenho corrido em vão tantas cidades!” –, pois uma dúvida começa 

a anunciar um caminho diferente: ao traçar a descrição das ruas, estas são 

adjetivadas como “Ruas ermas”, isto é, solitárias, vazias, ao mesmo tempo em que o 

céu ganha cores de violetas roxas, remetendo ao sentimento de saudade. Em seguida 

as ruas ganham um novo recurso estilístico, são “Ruas Frades”; as imagens poéticas 

começam a aparecer e o ritmo garante uma tensão, que vai levando o poema a se 

distanciar de uma simples descrição da cidade. Sendo as “Ruas Frades”, são ao 

mesmo tempo santificadas, e as palavras utilizadas – “Frades”, “penitência”, “Deus”, 

“perdão” – dão a impressão de estarmos dentro de um mosteiro.  
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No entanto a partir do segundo quarteto, os contrastes começam a aparecer, 

pois, após o eu lírico haver descrito a cidade de Évora como um cenário santo, no 

qual aguardamos ouvir mais sobre essa Natureza, há um deslocamento abrupto em 

que o erotismo ganha o lugar antes dedicado à cidade. Há a reiteração do advérbio – 

“aqui recordo os beijos teus”, “Aqui eu sinto que são meus” –, e continua o eu lírico 

eroticamente desvendando “o olhar...”, “o perfil...”, “a boca sinuosa”. As imagens do 

soneto vão trazendo impressões visuais que mostram que os atributos pertencentes 

à cidade de Évora são, na verdade, aqueles que o eu lírico atribui a si próprio: a boca 

é sinuosa, tal qual as ruas também o são, tal qual é o corpo da mulher. 

Por meio do mês de abril, que em Portugal marca o início da primavera, o eu 

lírico funde a imagem da cidade de Évora com a da mulher – “Tua boca sinuosa, um 

mês de Abril”. É essa mulher que sente o coração reflorescer pela memória de um 

tempo que já passou. 

Também podemos observar um forte apelo emotivo pelas constantes 

reticências, um recurso que tende a demonstrar um prolongamento do sentimento de 

saudade do passado.  

O soneto, que começa por santificar as “Ruas Frades”, vai se preenchendo de 

tensão, uma vez que o que é santo acaba se tornando altamente erótico. Levando-

nos a percorrer um caminho entre o sagrado e o profano. 

Também observamos no soneto a utilização de anáforas “Eu só aqui recordo 

[...]/ E só aqui eu sinto [...]/ O teu olhar... o teu perfil”. “Recordar”, “sentir”, “olhar”, 

“perfil” são todos características humanas que o eu lírico atribui à cidade, de forma a 

projetar nela a sua identidade. E, pela repetição, enfatiza e traz de volta a lembrança, 

por meio dessas imagens. 

Em uma de suas correspondências ao amigo Guido Batelli, Florbela 

(ESPANCA, 2002a, p. 273) deixa marcado o quanto valoriza a natureza em detrimento 

do ser humano:  

 

E adoro as árvores, as pedras, os bichos, as flores. [...] Não 
posso olhar para um céu cheio de estrelas que não sinta vontade de 
chorar de alegria, de humildade, de reconhecimento. Vejo rosto às 
pedras, rostos petrificados que comovem, atitudes quase humanas 
que me fazem cismar na glória de ser pedra um dia... [...]. 
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 A poeta se vê tão próxima e ligada à natureza que quer se misturar e voltar de 

alguma maneira a este estado. As pedras são sinceras em suas atitudes. Toda a 

natureza se mostra mais viva do que a vida e as pessoas, que por vezes despreza. 

Em “Panteísmo” (ESPANCA, 2013, p. 133), podemos ver eclodir essa natureza que 

se volta toda para o corpo da mulher: 

 

Tarde de brasa a arder, sol de verão 
Cingindo, voluptuoso, o horizonte...  
Sinto-me luz e cor, ritmo e clarão 
Dum verso triunfal de Anacreonte! 

 

 Nada poderia ser mais revelador do que uma tarde ensolarada, que não apenas 

esquenta, mas que está “a arder” com voluptuosidade no horizonte. O eu lírico 

totalmente transformado nessa luz. E não está só, traz junto um verso do poeta Grego 

Anacreonte, que cultuava as delícias do vinho e dos prazeres carnais. A natureza 

passa a ser esse cenário em que é o corpo que está à procura de saciar seus desejos. 

 

Vejo-me asa no ar, erva no chão, 
Oiço-me gota de água a rir, na fonte, 
E a curva altiva e dura do Marão 
É o meu corpo transformado em monte! 
(ESPANCA, 2013, p. 133) 

 

 Os braços do eu lírico ganham asas, ao mesmo tempo em que se transformam 

em “ervas no chão”. A água é o líquido bom e puro que jorra da fonte dos desejos. 

Seu corpo não precisa mais ser representado pela natureza, ele é a própria natureza, 

delineada e comparada com as curvas do Marão, que são montanhas altíssimas em 

Portugal e responsáveis por curvas sinuosas e perigosas, mas belíssimas. 

 

E de bruços na terra penso e cismo 
Que, neste meu ardente panteísmo, 
Nos meus sentidos postos, absortos 
 
Nas coisas luminosas deste mundo, 
A minha alma é o túmulo profundo 
Onde dormem, sorrindo, os deuses mortos! 
(ESPANCA, 2013, p. 133) 

 

 Nos dois últimos tercetos, a revelação: a terra e o corpo do eu lírico se unem, 

são apenas um, uma vez que o panteísmo é a união de todas as matérias, fazendo 



80 

 

 

com que a natureza se una a Deus. É um prazer provado pela alma, que dorme 

sorrindo, pois estará para sempre unida a terra e aos Deuses mortos. Dal Farra (1996, 

p. XLIII), corroborando com essa perspectiva, afirma:  

 

[...] essa força latente e pulsante de toda a sua poética anterior se 
precipita, se liberta, recuperando no panteísmo das trovas populares 
– as suas origens, as suas raízes literárias! – a necessária imagem da 
natureza animizada enquanto corpo e sensualidade próprios. 

 

 Dessa forma, é por meio da natureza, inclusive, que o erotismo pode eclodir 

agora sem as amarras do passado, sendo esta mais uma das razões para o eu lírico 

se manifestar diante de um espetáculo que brota de dentro na natureza. Em “Outonal” 

(ESPANCA, 2013, p. 111), podemos observar essa metamorfose do corpo que se 

funde com a paisagem afrodisíaca: 

 

Caem as folhas mortas sobre o lago; 
Na penumbra outonal, não sei quem tece 
As renas do silêncio... Olha, anoitece! 
– Brumas longínquas do País do Vago... 
 
Veludos a ondear... Mistério mago... 
Encantamento... A hora que não esquece, 
A luz que a pouco e pouco desfalece, 
Que lança em mim a bênção dum afago... 
 
Outono dos crepúsculos doirados, 
De púrpuras, damascos e brocados! 
– Vestes a terra inteira de esplendor! 
 
Outono das tardinhas silenciosas, 
Das magníficas noites voluptuosas 
Em que eu soluço a delirar de amor... 

 

 O eu lírico encontra na natureza todas as razões para ser abarcado pela 

sedução das rendas que são tecidas pelo silêncio. Essa imagem nos remete a uma 

floresta mágica coberta de nevoeiro, onde se pode ao longe alcançar um dos lugares 

em que o eu lírico poderia estar. No entanto, existe um “Outro” que está presente, pois 

a expressão “Olha, anoitece!” indica que o eu lírico não está só. Em seguida, a 

natureza começa a se encher de magia – “Mistério mago.../ Encantamento” – e de 

maciez – “Veludos a ondear”. Existe também um movimento de erguer-se e abaixar-

se, podendo-se supor que seria este o início de um acasalamento entre os corpos. 
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 O eu lírico vai cada vez mais querendo que a hora não passe, “A hora que não 

esquece”; a luz começa a desfalecer e o corpo da amada recebe a benção da 

natureza, agora transformada em Deus.  

 Em seguida, tudo se transforma e a terra começa a ser esplendorosamente 

vestida com “crepúsculos doirados”, “púrpuras”, “brocados”, e de sabores de 

“damasco”. As tardinhas de outono trazem ao eu lírico a inebriante sensualidade com 

que o corpo da mulher se despe para o amado e com ele se veste de amor. 

Mas a natureza, além de ganhar um imenso espaço na poesia de Florbela, 

também é abarcada por razões nacionalistas, como afirma Dal Farra (1992, p. 60): 

 

De um lado, as tópicas portuguesas (saudade, mar, luar, 
cravos, fado, etc.) ganham proporções telúricas enquanto formas 
resultantes da decifração de enigmas encerrados na própria natureza 
pátria, capazes de reverter seus dons naturais em arte. De outro, a 
travessia da história portuguesa, que desentranha os monumentos 
nacionais e a ancestralidade heroica, apelando para a memória 
meritória do povo – confere a Portugal uma origem mítica saudosista 
e sebastianista. 

 

No soneto “Caravelas” (ESPANCA, 2012c, p. 113), Florbela fala dessa natureza 

voltada toda para o mar e as navegações. A figura que se conhece dos heróis está 

centrada na figura masculina, o homem bravo que se lança ao mar para encontrar 

amores que, muitas vezes, deixa partir. Reparemos, porém, como a poeta trabalha o 

soneto e consegue trazer a figura da mulher para esses descobrimentos. 

 

Cheguei a meio da vida já cansada 
De tanto caminhar! Já me perdi! 
Dum estranho país que nunca vi 
Sou neste mundo imenso a exilada. 
 
Tanto tenho aprendido e não sei nada. 
E as torres de marfim que construí 
Em trágica loucura as destruí 
Por minhas próprias mãos de malfadada! 
 
Se eu sempre fui assim este Mar Morto: 
Mar sem marés, sem vagas e sem porto 
Onde velas de sonhos se rasgaram! 
 
Caravelas doiradas a bailar... 
Ai, quem me dera as que eu deitei ao Mar! 
As que eu lancei à vida, e não voltaram!... 
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 O título do soneto já remete à própria representação de Portugal: as caravelas. 

No entanto quem começa a falar é uma mulher, que está cansada e se sente exilada 

de seu país – talvez esse eu lírico esteja a questionar essa figura feminina que vem 

batalhando duramente para ser ouvida. O eu lírico se sente fora dessa pátria, que não 

enxerga a presença da mulher. 

 No segundo quarteto, encontramos um questionamento de um ser em crise, 

que quanto mais conhece menos se sabe e questiona sua sorte. Mas, nos tercetos, 

embora o eu lírico se condicione a ser um “Mar morto” e traga para si a conotação de 

“Mar sem marés, sem vaga e sem porto”, existe aí uma forte tensão “Onde as velas 

de sonhos se rasgaram”. É criado um paradoxo entre o mar que é morto e as velas 

que se rasgaram. Está claro que houve uma luta, que existiu uma tempestade, que foi 

tão forte que conseguiu rasgar as velas, o mar está longe de ser uma calmaria. E, por 

fim, as caravelas se tornam “doiradas a bailar” e “as que eu deitei no Mar”. Mas, enfim, 

quem é essa caravela que está cansada, que se sente um Mar Morto?, E que, ao se 

deitar com esse Mar, vê a vida renascer? O soneto não responde a esses 

questionamentos. A única coisa que podemos intuir é que essas caravelas não se 

referem mais à figura masculina. Esse poema, além de trazer a figura de Camões por 

meio das imagens características das navegações, também traz o mar como um 

grande elemento da natureza e da memória de um passado cheio de glórias, e 

também de muitos fracassos. 

 De qualquer forma, Florbela traz para sua poesia o mar como elemento da 

natureza que esta presente em seu corpo e que dele faz parte como mais um grande 

componente desse universo. 

 É importante, neste ponto, introduzirmos o erotismo de uma forma mais 

profunda, isto é, Florbela Espanca também escreve seus sonetos para celebrar a 

morte, para estar na linha tênue desse último suspiro, que, em seu caso, será dado 

ao amante. 

 

 

2.3 Celebrando a morte 

Guardemo-nos de dizer que a morte é oposta à vida. O vivente é tão 
somente uma espécie de morto, e uma espécie muito rara. –

Guardemo-nos de pensar que o mundo cria eternamente o novo. 
Não há substâncias de duração eterna; a matéria é um erro tão 

grande quanto o deus dos eleatas. 
(NIETZSCHE, 2000) 
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Num primeiro momento, o erotismo remete à sexualidade. Contudo, não é 

somente isso; pode ser o orgasmo, momento no qual nos descontrolamos e saímos 

de nós mesmos; mas também pode ser também um grito de prazer por algo que 

queremos muito e que pode demorar um segundo, ou seja, uma trégua que 

precisamos ter para viver na sociedade, que cada vez mais impõe regras o tempo 

todo. Para Florbela, o erotismo apresenta-se como uma das faces de sua poesia. 

Nada poderia ser completo, se não houvesse o prazer por meio das sensações do 

corpo. Afinal, é pelo corpo que vivenciamos os melhores e os piores momentos de 

nossa vida.  

George Bataille (2007) identifica três formas de erotismo: dos corpos, do 

coração e do sagrado. Para o que nos interessa nesta pesquisa, ficaremos apenas 

com o erotismo que trata dos corpos. Como observa Bataille (2007, p. 52), “[...] o 

sentimento de incômodo ou vergonha, com relação à atividade sexual, recorda, em 

certo sentido a experiência ante a morte e os mortos”. Somos a única espécie, entre 

os animais, que compartilha comportamentos eróticos. O prazer sexual, os jogos de 

sedução e a consciência da morte estão ligados essencialmente ao humano.  

Bataille fala do erotismo e fala da morte, esta que vivemos a cada dia e a cada 

instante. O erotismo nos dá a consciência do limite de morrer a cada encontro íntimo. 

Somos todos o resultado de uma morte no momento do prazer. 

Ainda nos demoraremos mais um pouco no erotismo de Florbela, 

encaminhando para uma sedução que chega até a morte. Bataille (2014, p. 35), para 

quem o erotismo está intimamente ligado à morte, assim o define: 

 

[...] dessa definição elementar, volto, aliás, imediatamente, à fórmula 
que propus em primeiro lugar, segundo o que o erotismo é a 
aprovação da vida até na morte. Com efeito, ainda que a atividade 
erótica seja antes de mais nada uma exuberância da vida, o objeto 
dessa busca psicológica, independente, como disse, da intenção de 
reprodução de vida, não é estranho à morte. 

 

Segundo Bataille, a morte tão temida pela maioria traz em seu bojo um erotismo 

que esconde as verdadeiras razões do encontro “vida e morte”. No momento da 

explosão dos prazeres, os amantes “morrem” para a vida a fim de conseguir sentir o 

ato sublime da paixão. Há uma morte do “eu” que se desfaz no encontro, que se funde 

ao outro no gozo. Consoante Bataille, esta experiência se aproxima tanto da 
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experiência mística quanto da artística poética. Florbela entende perfeitamente essa 

relação e coloca em seus poemas a temática: amor-erotismo-morte. 

Não por acaso, no soneto “Súplica” (ESPANCA, 1996, p. 74), em seu último 

terceto, a morte da amada acontece no toque de seus lábios com o do amado: 

 

Vem para mim, amor... Ai não desprezes  
A minha adoração de escrava louca! 
Só te peço que deixes exalar  
Meu último suspiro na tua boca!... 

 

Sob um véu de adoração e submissão, o eu lírico chama literalmente o amado 

– “Vem para mim amor” –, assumindo totalmente o papel de agente para logo depois 

manifestar o desejo corporal: “Só te peço que me deixes exalar/Meu último suspiro na 

tua boca!”. Dessa forma existe claramente nesse poema a presença da morte por 

prazer. O último suspiro da amada será dado ao ser amado e, para tanto, é preciso 

que nesse instante exista uma ausência de vida. 

Já no poema “Deixai entrar a morte”, Florbela fala da morte como sua “amiga”, 

aquela por quem ela espera há tanto tempo: 

 

      Deixai entrar a morte 
 
Deixai entrar a Morte, a Iluminada, 
A que vem para mim, para me levar. 
Abri todas as portas par em par 
Como asas a bater em revoada. 

 
Que sou eu neste mundo? A deserdada, 
A que prendeu nas mãos todo o luar, 
A vida inteira, o sonho, a terra, o mar 
E que, ao abri-las, não encontro nada!  
(ESPANCA,1996, p. 300) 

 

Há uma desilusão com o que a cerca; o eu lírico mostra-se uma pessoa 

deserdada do mundo, que prendeu todos os seus sonhos e vontades e, ao abri-los, 

encontrou o vazio. A morte é vista como algo que vem para libertá-la. 

 No próximo soneto, a morte ganha corpo, e sente-se no ar a sensualidade do 

corpo, de um eu lírico que quer ser abraçado e tragado para dentro dela. 

 

     À Morte 
 
Morte, minha Senhora Dona morte, 
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Tão bom que deve ser o teu abraço! 
Lânguido e doce como um doce laço 
E como uma raiz, sereno e forte. 
 
Não há mal que não sare ou não conforte 
Tua mão que nos guia passo a passo, 
Em ti, dentro de ti, no teu regaço 
Não há triste destino nem má sorte. 
(ESPANCA, 1996, p. 301) 
 

 
Mais uma vez a morte se apresenta como algo há muito tempo esperado e 

desejado. Longe de ser uma maldição, ela é respeitada – “Senhora Dona Morte” –, 

representa o abraço amigo. O abrigo sereno e forte, onde definitivamente o eu lírico 

encontrará seu descanso, sem destino, sem má-sorte. Apenas um lugar onde seu 

corpo repousará no infinito. 

Mas Florbela também fala de uma morte por prazer, de um ato que está 

essencialmente associado à humanidade, uma vez que o que está em jogo não é 

compartilhado com outras espécies. Sendo o erotismo, portanto, algo muito particular 

de nossa espécie, Bataille (2007, p. 52) afirma que existe na morte algo de indecente, 

diferenciado daquilo que permeia o ato sexual.  

Para retomar o que foi dito anteriormente, vale citar que, segundo Bataille (p. 

52): 

O desejo voluptuoso e exacerbado não pode se opor à vida, que é seu 
resultado; o ato erótico representa a vitória da vida, cuja maior força e 
intensidade se revelam no instante em que os seres se atraem, se 
acoplam e se perpetuam [...]. Esses corpos entrelaçados, que 
retorcem desfalecendo-se, vão em sentido contrário à morte que mais 
tarde os condenará ao silêncio da corrupção [...]. É porque somos 
humanos e vivemos na sombra perspectiva da morte que conhecemos 
a violência exasperada, a violência desesperada do erotismo.  

  

Em “Volúpia” (ESPANCA, 2013, p. 121), podemos ver que essas imagens da 

morte causam uma reviravolta na forma de pensar o amor: 

 

No divino impudor da mocidade, 
Nesse êxtase pagão que vence a sorte, 
Num frêmito vibrante de ansiedade, 
Dou-te o meu corpo prometido à morte! 

 

 A expressão “divino impudor” carrega um paradoxo: se é divino teria de ser 

puro, mas para o eu lírico não trazer a característica do pudor é que é divino. Notamos 

que esse divino não se refere ao Deus Cristão, que seria grafado com letras iniciais 
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maiúsculas, mas ao divino pagão, como o próprio eu lírico denomina. As palavras 

“frêmito”, “vibrante” e “ansiedade” oferecem imagens de um corpo que é prometido à 

morte, o qual deseja ardentemente este encontro. 

 

A sombra entre a mentira e a verdade... 
A nuvem que arrastou o vento norte... 

– Meu corpo! trago nele um vinho forte: 

Meus beijos de volúpia e de maldade! 
(ESPANCA, 2013, p. 121) 

  

O que existiria nessa “sombra entre a mentira e a verdade”? A resposta nos 

escapa, ficamos apenas com impressões, que logo são tragadas pela nuvem que 

arrasta o vento. Entretanto, o corpo aparece inteiro, completo, está cheio de vinho, e 

irá embebedar o amante com seu sabor que, ao mesmo tempo em que agrada pelo 

sabor e pelo ato de volúpia, também entrelaça o amado, num supremo ato de 

maldade. 

 

Trago dálias vermelhas no regaço... 
São os dedos do sol quando te abraço, 
Cravados no teu peito como lanças! 
 
E do meu corpo os leves arabescos 
Vão-te envolvendo em círculos dantescos 
Felinamente, em voluptuosas danças... 
(ESPANCA, 2013, p. 121) 

 

 O eu lírico agora traz para o primeiro plano a imagem do sol, que ao abraçar o 

amado crava em seu peito lanças que lhe ferem o coração. O amado está abatido e 

entregue aos contornos do corpo da mulher que, como uma “serpente”, vai circulando 

pelo ar, e que, como uma fera, devora o amado com sua dança de morte. 

Voltemos a Nietzsche, que fala da morte no sentido de uma “morte voluntária” 

do corpo. Em Assim falava Zaratustra (NIETZSCHE, 2006, p. 69), ele diz: “Eu da 

minha morte, a morte voluntária, que vem a mim porque eu quero”. Eis aqui a morte 

desejada, “livre para a morte e livre na morte” (p. 71). É preciso ressaltar, neste ponto, 

que existe uma grande diferença desta para aquela morte aclamada pelos pregadores 

cristãos. Diz Zaratustra: “Ah, vós pregais paciência com o que é terreno? Mas é o 

terreno que tem demasiada paciência convosco, blasfemadores!” (p. 70). Não se trata 
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da morte para ganhar a vida eterna. Ao contrário, o adepto da morte voluntária quer a 

morte para afirmar a vida e uma vontade do corpo.  

No entender de Nietzsche (p. 70), é melhor morrer orgulhosamente, se não for 

possível viver com dignidade: “E todo aquele que deseja a glória tem que despedir-se 

a tempo da honra e exercer a difícil arte de, no tempo certo, ir-se embora”. É 

importante frisar que o filósofo não está fazendo apologia do suicídio, que deve ser 

visto com reservas, mesmo porque, para ele, toda morte parte de um suicídio, seja ela 

natural ou não, porque perecemos por obra de nós mesmos. 

Para o que nos interessa reter aqui, observamos que o indivíduo perde 

completamente sua identidade quando morre. Nesse momento, ele passa a ser 

apenas um corpo e nada mais. Já não existe o nome próprio, aquele que o caracteriza 

como pessoa. Existe apenas o corpo inerte, fadado a desaparecer. Pensar que existe 

algo além do corpo, uma alma, talvez seja um refúgio para os que assim acreditam, 

ou talvez não haja nada, como nos versos de Florbela: “E se um dia hei de ser pó, 

cinza e nada/que me saiba perder p’ra me encontrar...” (ESPANCA, 2013, p. 115). 

Fizemos essa breve consideração sobre a morte em Nietzsche, para 

retornarmos, neste ponto, à mesma carta enviada por Florbela (apud DAL FARRA, 

2002, p. 275) ao amigo Guido Batelli, em 3 de agosto de 1930, no ano da morte da 

poeta: 

[...] nada me chega, nada me convence, nada me enche. Sou um 
pobre que nenhum tesoiro acha digno das suas mãos vazias. A morte, 
talvez... esse infinito, esse total e profundo repouso; não me queira 
tirar a certeza de que ela é tudo isto: seria uma maldade, quase um 
crime. Pense bem: eu, que não sei o que é dormir uma noite inteira, 
dormir muitas, dormir todas e todos os dias e todos os anos, pelos 
séculos dos séculos! Só esta ideia me faz sorrir. Deve ser tão bom!. 

  

As imagens que Florbela faz da morte estão mais relacionadas ao conforto e 

ao prazer que esta pode trazer. Em muitos de seus sonetos, a morte aparece como 

uma celebração ao mais supremo momento da fusão entre os corpos. Em “Versos de 

orgulho” (ESPANCA, 2013, p. 93), essa “morte” do eu lírico atinge proporções infinitas: 

O mundo quer-me mal porque ninguém 
Tem asas como eu tenho! Porque Deus 
Me fez nascer Princesa entre plebeus 
Numa torre de orgulho e de desdém! 

 

 O eu lírico tem total consciência de sua superioridade sobre as demais 

pessoas. E de que ela traz para si várias máscaras; agora é a “Princesa entre 
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plebeus”, em muitos outros sonetos veste diversas personalidades diferentes, mas 

que sempre trazem algo em comum: o desejo. 

 Nessa primeira quadra, o que salta aos olhos também é a altivez tão 

característica de alguém que se sabe superior. 

 

Porque o meu Reino fica para além! 
Porque trago no olhar os vastos céus 
E os oiros e os clarões são todos meus! 
Porque Eu sou Eu e porque Eu sou Alguém! 
(ESPANCA, 2013, p. 93) 

 

 As imagens que aparecem nessa segunda quadra já trazem um “Reino” que 

não é terreno, pois fica “Além”. Existe uma amplidão que o eu lírico traz para si; “os 

vastos céus”, “os oiros e os clarões” estão nos olhos da amada. Existe a repetição de 

três “Eus”, seguidos de um “Alguém”. Estaria este eu lírico querendo se multiplicar? E 

este “Alguém”, quem seria? Estamos em um terreno movediço, com lacunas difíceis 

de penetrar. Existe a necessidade de o “eu” se transformar em um “outro”, ou de se 

firmar como autor de um bem superior aos mortais: A poesia. 

 

O mundo! O que é o mundo, ó meu Amor?! 
O jardim dos meus versos todo em flor, 
A seara dos teus beijos, pão bendito, 
 
Meus êxtases, meus sonhos, meus cansaços... 
São os teus braços dentro dos meus braços: 
Via Láctea fechando o Infinito!... 

 

Nos tercetos encontramos uma crise do sujeito, pois existe o questionamento 

sobre o mundo. O eu lírico pergunta a um tu “ó meu Amor?!”. Mas retorna, como se 

as respostas estivessem todas dentro de seus versos, que estão repletos de uma terra 

boa, cultivada e pronta para a colheita. 

No passo seguinte, no último terceto, dá-se um final em que a figura principal 

está no êxtase, no clímax da relação entre os corpos. Os braços do amado estão 

dentro dos braços da amada, que finalmente morre na “Via Láctea fechando o Infinito”. 

As imagens são extremamente fortes e sugestivas, deixando na imaginação uma 

curiosidade sobre o quão sublime seria este momento de prazer tão avassalador. 

Os sonetos analisados demonstram que as teorias apresentadas para 

entendermos a morte como prazer acabam por se afirmar na obra de Florbela 
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Espanca e vão povoando outros sonetos dela, que ganharão, cada vez mais, as 

sensações florbelianas que queremos trazer para este estudo. 

 

 

2.4 As sensacões florbelianas 

 

Para mim? Para ti? Para ninguém. Quero atirar para aqui,  
negligentemente, sem pretensões de estilo, sem análises  
filosóficas, o que os ouvidos dos outros não recolhem:  
reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de sentir –  
todo o meu espírito paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo.  
(ESPANCA, 2002a) 

 

Para quem Florbela escreve? Como ela mesma diz, talvez para ninguém. Mas 

necessita dessa conversa consigo mesma para tentar descobrir quem é. Existe algo 

de teatral em suas palavras, que são lançadas de maneira a não quererem atingir 

nada de filosófico, nada de pretencioso, mas que vão fazendo exatamente o que 

dizem não querer fazer. Ao colocar-se sem pretensões de estilo e sem análises 

filosóficas, espontaneamente, ela vai criando um diálogo com o leitor. No entanto o 

paradoxo já está presente no modo como apresenta seu espírito: “talvez frívolo, talvez 

profundo”. O leitor logo se sente atraído por essa personalidade tão humilde e, ao 

mesmo tempo, tão complexa, que se faz e se desfaz ao se definir. 

Antes de iniciarmos precisamente este item, são necessárias algumas 

considerações e retomadas. No primeiro capítulo, o filósofo a nos conduzir foi Platão, 

em um mundo em que Deus era quem comandava e controlava tudo. O indivíduo 

estava certo de que, se as coisas terrenas não dessem certo, haveria um Jardim do 

Éden a esperá-lo, desde que se comportasse segundo os padrões divinos.  

Recuperando o que foi dito anteriormente, lembremos que o homem começa a 

entrar em crise quando as esperanças celestes já não respondem mais a suas 

ansiedades terrenas. Nietzsche, entre outros filósofos, detecta essa crise e acaba por 

deixar Deus fora desse cenário. A partir de agora, seria o homem, com toda a sua 

força e inteligência, quem seria dono de sua própria história.  

Evidentemente, essa crise do homem também implicou em uma crise subjetiva 

e, com ela, novos horizontes e novas formas de subjetividade começam a ser 

desbravados. Esse lugar, antes proibido por ditames divinos, agora pertence ao 
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homem, e é ele que precisa desvendar esses mistérios e resolver seus problemas 

imediatos e futuros, entendendo que nada existe além desse mundo. 

Em Além do bem e do mal, Nietzsche (2001a, p. 26) fala nessa crise do “eu” 

cartesiano, que é o que funda a nossa modernidade artística e filosófica:  

 

 Quando se fala da superstição dos lógicos não deixo nunca de 
insistir num pequeno fato que as pessoas que padecem desse mal não 
confessam senão através de imposição. É o fato de que um 
pensamento ocorre apenas quando quer e não quando “eu” quero, de 
modo que é falsear os fatos dizer que o sujeito “eu” é determinante na 
conjugação do verbo “pensar”. “Algo” pensa, porém não é o mesmo 
que o antigo e ilustre “eu”, para dizê-lo em termos suaves, não é mais 
que uma hipótese, porém não, com certeza, uma certeza imediata. 

 

 Afinal quem seria esse sujeito do início do século XX? A ideia que está posta 

em Nietzsche é a de que temos um sujeito que não é mais nem o sujeito racionalista 

da Descartes e nem o sujeito romântico. Na verdade, a crise do sujeito já está 

colocada em alguns poetas do século XIX; Rimbaud, Baudelaire e Mallarmé já estão 

questionando a transcendência, bem como a presença desse sujeito que teria plenos 

controles de si. Mas Nietzsche irá fazer, no fim do século, um diagnóstico certeiro, que 

não diz respeito apenas à arte e à filosofia mas a toda a sociedade Ocidental. Existe 

toda uma moral que sustenta as pessoas e é ela que também está em xeque, com a 

perda da crença em Deus. A principal consequência disso tudo é que ele está 

criticando a verdade e a essência, e, para tentar garantir essa crítica, está 

principalmente criticando a ideia do sujeito. 

 Nietzsche faz a crítica a toda uma tradição que tem no romantismo o seu ápice; 

Perfeição, Ideal, unidade, centro, permanência e essência, para o filósofo, não 

passam de ficções do intelecto, que o homem inventou para conseguir aceitar as 

vicissitudes da vida.  

É nesse território que queremos adentrar, para abordar esse sujeito que não 

espera por nenhum futuro, mas quer viver intensamente todas as possibilidades, 

vivencia tudo sem nada esperar disso. Na verdade, apresenta-se como um sujeito 

herdeiro do Cristo morto de Nietzsche. 

Nesse contexto, evocamos a poética de Fernando Pessoa, contemporâneo de 

Florbela. O poeta, um dos primeiros a se valer do pensamento de Nietzsche, que na 

época ainda não era muito lido, e também muito inspirado pela filosofia de Bergson, 

cria um movimento artístico baseado nas sensações: o sensacionismo. Trata-se de 
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uma teoria bastante aberta, em que se considera as sensações como base de toda a 

arte. Pessoa não deixou uma exposição sistematizada e completa sobre essa teoria. 

Existem apenas fragmentos. No fundo, a ideia é, conforme um verso de seu 

heterônimo Álvaro de Campos: “sentir tudo e de todas as maneiras” (PESSOA, 1993, 

p.34). Dessa forma, o poeta tenta se aproximar dessa realidade do devir, na qual as 

sensações são múltiplas. 

Essa proposta bastante singular pode nos ajudar a pensar no processo que 

ocorre na poesia de Florbela – ainda que provavelmente a poeta não tenha acessado 

os textos teóricos de Pessoa, uma vez que a maior parte dos escritos sobre o 

sensacionismo, a que hoje temos acesso, foi publicada muito tardiamente, após a 

década de 1970.  

Nesse caminho, precisamos também entender e perceber a questão do sujeito 

em Fernando Pessoa. A questão da subjetividade que está implicada nos 

heterônimos24 é apenas consequência de uma maneira de pensar, de analisar e 

compreender a existência em Pessoa. Para o poeta, a realidade é antes de tudo uma 

sensação de um corpo – que via de regra é composta de muitas sensações. E o poeta 

é aquele que quer sentir tudo para, com isso, possuir o máximo que puder da 

realidade. Daí sua necessidade de se multiplicar em vários, de seu muitos: a poesia 

multiplica as sensações e nos ensina a vivê-las.   

O que Nietzsche propõe na filosofia assemelha-se ao que Fernando Pessoa 

propõe nas artes. Eles têm em comum a ideia de que não existe um sujeito uno, 

indiviso, individual. Em primeiro lugar, o sujeito é múltiplo; em segundo, é corpo, 

portanto multiplicidade também de corpo. O que fica bem claro no texto “Consciência 

da pluralidade”: 

 

           Não sei quem sou, que alma tenho 
 
Quando falo com sinceridade não sei com que sinceridade falo. 
Sou variamente outro do que um eu que não sei se existe (se é esses 
outros). 

                                                      

24 Conforme Carlos Felipe Moisés (1998, p. 96), Álvaro de Campos é o mais sensacionista dos 
heterônimos de Fernando Pessoa. Sobre ele, Moisés afirma que: “Os vários caminhos percorridos pela 
consciência indagadora do poeta evidenciam a sua radical rejeição dos valores vigentes na sociedade, 
em todos os níveis. A noção de ordem ou disciplina, na poesia e na vida, é francamente repudiada por 
ele”. Em “Ultimatum”, Álvaro de Campos escreve um verdadeiro manifesto sensacionista em que  a 
ideia é vivenciar tudo e de todas as maneiras. 
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Sinto crenças que não tenho. Enlevam-me ânsias que repudio. A 
minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta 
traições da alma a um caráter que talvez eu não tenha, nem ela julga 
que eu tenho. 
Sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos 
fantásticos que torcem para reflexões falsas uma única anterior 
realidade que não está em nenhuma e está em todas. 
Como panteísta se sente árvore(?) e até flor, eu sinto-me vários seres. 
Sinto-me viver vidas alheias, em mim, incompletamente, como se o 
meu ser participasse de todos os homens, incompletamente de cada 
(?), por uma suma de não-eus sintetizados num eu postiço. 
Sê plural como o universo! 
(PESSOA, 1966, p. 93).  

 

 

A reflexão pessoana acima mostra que o sujeito é corpo, e este, multiplicidade 

de forças. Logo, o sujeito é múltiplo. E o corpo, que constitui o sujeito, tem uma 

presença maior do que se poderia imaginar, está em movimento o tempo todo. O 

sujeito é temporal, modifica-se a cada dia. Representa-se, assim, uma nova 

concepção do sujeito. Segundo Pessoa, essas forças são sensações, e a única 

realidade que existe são “as minhas” sensações. 

Álvaro de Campos é o mais sensacionista dos heterônimos (MOISÉS, 1998, p. 

78). É, de fato, um poeta da vanguarda. E nós o escolhemos entre os demais 

heterônimos porque ele traz elementos que podem ser vistos também na poesia de 

Florbela Espanca.  

Álvaro de Campos é um poeta que quer viver todas as sensações com a mais 

sincera franqueza. Fala de suas inseguranças, ora sabendo muito bem o que quer, 

ora nada sabendo da vida. Questiona muito e o tempo todo, porém vive intensamente 

todas as sensações. Em sua poesia, percebe-se tanto o sentimento quanto um 

esforço reflexivo de tentar não apenas sentir, mas também compreender.  

Para nosso trabalho com Florbela, o que precisamos reter de Nietzsche é que, 

para ele, o “eu” conhecidamente romântico já não existe, uma vez que, segundo o 

filósofo, “algo pensa em mim”, e não é necessariamente meu “eu”.  Então esse sujeito 

pode ser um “Outro”, ou muitos “Outros”. De Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, 

queremos reter o sensacionismo, esse sentir tudo de todas as maneiras, sentimento 

que pode vir de uma multiplicidade de sujeitos. 

Nesse ponto, trazemos Florbela para mostrar que, embora ela não faça parte 

desses movimentos modernistas – o que não a desmerece em nada, visto que esses 
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movimentos são compostos apenas por homens25 –, ela o faz em sua poesia, mesmo 

de uma maneira solitária, mas acaba por atingir e se aproximar dessa modernidade 

que eclode por toda parte. 

Um bom exemplo é o soneto “Loucura” (ESPANCA, 1996, p. 299):  

 

Tudo cai! Tudo tomba! Derrocada 
Pavorosa! Não sei onde era dantes. 
Meu solar, meus palácios, meus mirantes! 
Não sei de nada, Deus, não sei de nada!... 

 
 

 Encontramos um eu poético completamente em crise; ao seu redor tudo está 

fora de lugar. “Tudo cai! Tudo tomba!”. Esse sujeito também não se reconhece, não 

sabe quem é e até mesmo o que supõe ter, já não encontra mais.  

 

Ó pavoroso mal de ser sozinha! 
Ó pavoroso e atroz mal de trazer  
Tantas almas a rir dentro da minha! 

(ESPANCA, 1996, p. 299)  
 

No último terceto desse soneto, vemos um sujeito que se multiplica dentro de 

si mesmo: “Tantas almas a rir dentro da minha”, o que atesta que existe um sujeito 

que não é único. Embora esteja sozinho, o eu lírico feminino encontra uma 

multiplicidade de sujeitos. 

O soneto “Ser poeta” (ESPANCA, 2013), que já recebeu, neste trabalho, 

análise sobre o viés da sedução e do erotismo,  merece, aqui, mais um tempo de 

análise, por carregar também diversas facetas do sujeito. Florbela uniformiza todos os 

poetas, não existe o masculino ou o feminino, existe apenas o ser iluminado, que está 

acima de todas as outras pessoas, dando o primeiro passo para a equiparação dos 

gêneros: 

 

Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior 
Do que os homens! Morder como quem beija! 
É ser mendigo e dar como quem seja 
Rei do Reino de Aquém e de Além dor 

(ESPANCA, 2013, p. 112)  
 

                                                      
25 Renata Soares Junqueira. Uma estética da teatralidade. UNESP, 2003. 
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O eu lírico mostra que, para um poeta, essa personificação pode se transmutar 

em diversas personagens. Tanto ele pode ser mendigo, que se doa, como um rei de 

todos os reinos da terra ou do além. 

 

É ter de mil desejos o esplendor 
E não saber sequer que se deseja! 
É ter cá dentro um astro que flameja, 
É ter garras e asas de condor! 
(ESPANCA, 2013, p. 112)  

 

Da mesma forma como no sensacionismo, o poeta apresentado pelo eu lírico 

pode ter desejos infindáveis, com sensações que podem ser as de um astro que a 

tudo ilumina, como ele pode também ser uma ave que prende, com a força de suas 

garras, o objeto desejado, impedindo que ele se solte facilmente. Vale lembrar aqui 

que o condor, na mitologia da Cordilheira dos Andes, aparece como uma divindade 

que consegue voar alto, roçar os limites do céu e  levar os jovens até o limite das 

estrelas. Com essa imagem tão forte, as sensações ganham proporções imensas, em 

que várias sensações poderiam ser experimentadas ao mesmo tempo. Outro artifício 

poético utilizado são as anáforas, o verbo no infinitivo e as constantes exclamações, 

que, por se reafirmarem, acabam dando um tom de combate e ordem ao corpo do 

poema. 

 

É ter fome, é ter sede de Infinito! 
Por elmo, as manhãs de oiro e de cetim... 
É condensar o mundo num só grito! 
(ESPANCA, 2013, p. 112)  

 

É forte também a presença de um corpo que brada em alta voz para que o 

ouçam. Percebemos que nas quadras e no primeiro terceto, existe um sujeito que fala 

de uma forma abstrata em ser poeta.  

 

E é amar-te, assim perdidamente... 
É seres alma e sangue e vida em mim 
E dizê-lo cantando a toda a gente! 
(ESPANCA, 2013, p. 112)  

 

No entanto, no último terceto, o sujeito se volta para si e para o outro: “E é 

amar-te, assim perdidamente.../ É seres alma e sangue e vida em mim”, provocando 

uma intimidade em que o eu lírico volta-se totalmente para o amor ou para o amado. 
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E, no último verso, ele volta a falar de forma abstrata: “E dizê-lo cantando a toda a 

gente”. Cabe, novamente, uma questão: A quem se dirige o eu lírico, ao amado? Ao 

poeta? Vemos um sujeito que se desdobra em análises filosóficas e que se multiplica 

segundo a sua conveniência. 

   Como já foi dito, Florbela Espanca é uma poeta que abusa das sensações do 

corpo e que também recorre a muitas máscaras. Segundo Agustina Bessa-Luís (1979, 

p. 17), a poeta não é nada introvertida quando o assunto se refere ao corpo. Ela sabe-

se como um objeto sexual que pode atrair o amado e abusa dessas sensações: “A 

fixação do objetivo é violenta e, tratando-se dum objeto sexual, toda uma teia de 

fabulações ciumentas e angustiadas vai desenvolver-se até à neurose”.  

De fato, Florbela não vê limites para a sedução, o que deixa registrado em seus 

poemas. “Os seus sonetos, muito belos quase a totalidade, mereceram-lhe uma fama 

de grande amorosa” (p. 17). É com uma linguagem bem peculiar que ela explora em 

seus poemas o carisma dos grandes sedutores: “O seu amor baseia-se na atração do 

objeto no sentido sensorial [...] Não se trata de uma sensibilidade primária, mas duma 

espécie de sensibilidade estética que pode atingir a abstração” (p. 17-18). Vejamos o 

soneto a seguir: 

 

      Toledo 
 
Diluído numa taça de oiro a arder 
Toledo é um rubi. E hoje é só nosso! 
O sol a rir... Viv’alma... Não esboço 
Um gesto que me não sinta esvaecer... 
 
As tuas mãos tateiam-me a tremer... 
Meu corpo de âmbar, harmonioso e moço 
É como um jasmineiro em alvoroço 
Ébrio de sol, de aroma, de prazer! 
 
Cerro um pouco o olhar onde subsiste  
Um romântico apelo vago e mudo 

– Um grande amor é sempre grave e triste 

 
Flameja ao longe o esmalte azul do Tejo... 
Uma torre ergue ao céu um grito agudo... 
Tua boca desfolha-me num beijo... 
(ESPANCA, 2013, p. 110) 

 

Nesse poema, as sensações transbordam em cada verso. Passamos pelo tato: 

“As tuas mãos tateiam-me a tremer”; mas não se trata do simples fato de tocar o corpo 
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do outro, e sim da sensação de que ao toque surge toda uma carga de arrepios e 

tremores. O corpo apresentado no poema é muito formoso, irresistível; e o âmbar, 

acreditam os antigos, estimula o prazer sexual: “Meu corpo de âmbar, harmonioso e 

moço”. Pelo cheiro é possuído e embriagado pelo perfume e pelo prazer: “É como um 

jasmineiro em alvoroço/Ébrio de sol, de aroma, de prazer!”. São cheiros, aromas, 

sabores que, desembocam em “Uma torre ergue ao céu um grito agudo”, a qual nos 

parece o clímax da união entre os corpos, a própria relação sexual. O grito nos revela 

o momento exato do orgasmo, sendo selado em seguida com um beijo. 

Vale salientar que “Toledo” remete à cidade medieval localizada na Espanha 

que possui vários castelos ainda intactos. É como fazer uma viagem no tempo dos 

reinos encantados. Florbela dá esse nome ao soneto e, mais de uma vez, em sua 

poesia faz referência aos grandes monumentos, que encerram em si desejos 

escondidos. Na sua poesia – e através dela –, esses desejos secretos ganham um 

prazer estético, levando o leitor a uma completa abstração sem perceber que dentro 

dele se esconde o maior dos desejos. Eis o corpo e as sensações que ele proporciona 

àqueles que estão livres das amarras impostas pela sociedade ou pelos códigos 

morais. Toledo também é uma cidade que oferece, em qualquer direção para a qual 

se olhe, curvas estreitas e sinuosas, tal qual é o corpo da mulher desejada. Sendo 

assim, não é possível escolher um lugar em especial, pois todos os recantos oferecem 

prazer e beleza. 

Temos, nesse soneto, um sujeito que quer viver tudo de todas as maneiras, 

mas também um sujeito que ora se apresenta alegre em viver todas as sensações, 

ora afirma que “Um grande amor é sempre grave e triste”. Mostra que está à procura 

de um amor, que não sabe efetivamente se ele traz alegrias ou tristezas, mas que, 

mesmo assim, quer vivenciar todas as sensações enquanto estiver junto ao amado. 

Nesse ponto queremos introduzir dois sonetos de Florbela com o mesmo título, 

“Eu”: o primeiro pertence ao Livro de mágoas (ESPANCA, 2012b) e o segundo, ao 

livro Charneca em flor (ESPANCA, 2013, p. 98). 

 
        Eu... 
 
Eu sou a que no mundo anda perdida,  
Eu sou a que no mundo não tem norte, 
Sou a irmã do sonho, e desta sorte 
Sou a crucificada... a dolorida... 
 
Sombra de névoa ténue e esvaecida, 
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E que o destino amargo, triste e forte, 
Impele brutalmente para a morte! 
Alma de luto sempre incompreendida!... 
 
Sou aquela que passa e ninguém vê... 
Sou a que chamam triste sem o ser... 
Sou a que chora sem saber porquê... 
 
Sou talvez a visão que Alguém sonhou, 
Alguém que veio ao mundo p’ra me ver, 
E que nunca na vida me encontrou! 
(ESPANCA, 2012 a, p. 85) 

 

Encontramos aqui um eu lírico feminino que sofre e não é percebido por 

ninguém; que parece estar sempre por dizer mais alguma coisa – o que é sugerido 

pelas constantes reticências –, mas que não se aventura a dizer. Percebemos também 

que o sujeito está se multiplicando, segue sempre com um sentimento de dor. O 

sujeito está perdido, não tem norte, e que é também “a irmã do sonho”, a crucificada. 

Ninguém consegue ver esse sujeito, que a chama de triste. No entanto, no último 

terceto, essa sofredora quer se transformar na visão de “Alguém” que não consegue 

encontrá-la. Esse sujeito feminino é tão especial que “Alguém” viria neste mundo com 

o único propósito de encontrá-la, dando uma guinada nesse gran finale. O eu lírico 

que começou sem saber quem era, um ser totalmente descartável, chega na final do 

soneto sendo o sonho de “Alguém”. Percebemos um sujeito que tenta se afirmar, mas 

que ao mesmo tempo está se deslocando de lugar. Não existe a conformação em ser 

“igual a tanta gente”. 

Já no segundo soneto “Eu”, que está no último livro (ESPANCA, 2013, p. 98), 

encontramos um eu lírico modificado. O “EU” que aparece em letras maiúsculas é 

“Outro”. 

 

Até agora eu não me conhecia, 
Julgava que era EU e eu não era 
Aquela que em meus versos descrevera 
Tão clara como a fonte e como o dia. 

  

De que “Eu” estamos falando? “Eu agora já não me conhecia,/ Julgava que era 

Eu e eu não era”. Existe aqui um sujeito em profunda crise, que já não sabe quem é. 

O sujeito aqui demonstra o quanto estava enganado sobre si, quando julgava ser 

alguém.  
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Mas que eu não era EU não o sabia 
E, mesmo que soubesse, o não dissera... 
Olhos fitos em rútila quimera 
Andava atrás de mim... e não me via! 
 

 Por não saber quem é, esse eu lírico, ao se descobrir, começa a fazer 

movimentos elípticos, ora está à frente pensando ser alguém, ora está atrás, e mesmo 

assim não conseguindo se enxergar. Vemos a posição de um sujeito que começa a 

desaparecer, pois não consegue se encontrar. Em profunda crise, mesmo que 

entendesse algo sobre si mesmo, não o diria a ninguém.  

 

Andava a procurar-me – pobre louca! – 
E achei o meu olhar no teu olhar,  
E a minha boca sobre a tua boca! 
 
E esta ânsia de viver, que nada acalma, 
É a tua chama da tua alma a esbrasear 
As apagadas cinzas da minha alma! 
(ESPANCA, 2013, p. 98) 

 

 Entretanto, esse sujeito que se procura loucamente, sem nada encontrar, só 

consegue iluminar-se, ou melhor, espelhar-se e ver sua alma nos olhos do ser amado. 

Dessa forma, ele acaba por anular-se totalmente, uma vez que só consegue ser 

alguém nos olhos do outro.  

 Esse sujeito que não se conhece, só encontra a vida no fogo da paixão da 

“tua chama” e “da tua alma a esbrasear”, enquanto que para a amada só sobram as 

cinzas. Dessa forma, esse sujeito anula-se por completo e só consegue viver por meio 

das sensações abrasadoras que o amado lhe proporciona. Florbela utiliza o recurso 

erótico para abrandar esse sujeito, que busca em vão respostas para si mesmo. 

Ainda a falar sobre as várias facetas da poeta e da multiplicidade de vozes, 

encontramos, somente nos títulos de seus poemas, várias personagens femininas, 

como: “A doida”, “A mulher I”, “A mulher II”, “Rústica”, “Castelã da tristeza”, “Velhinha”, 

“Sóror Saudade”, “Esfinge”, “Maria das Quimeras”, “Princesa Desalento”, “Charneca 

em flor”, “Mendiga”, “Crucificada”, “Pobre de Cristo”, “Escrava”, “Pobrezinha”. Todas 

essas múltiplas mulheres representam um “eu” que não sabe quem é, que pode ser 

todas elas sem o ser, tal qual Fernando Pessoa em seu “Não sei quem sou, não sei 

que alma tenho”. Sob essa ótica, Florbela, mesmo não sendo seguidora de Pessoa, o 

foi de vozes mais próximas de sua sensibilidade artística: Antônio Nobre e Camões, 
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Pessanha e Ruben Darío, Sá-Carneiro e Américo Durão, Maeterlink e Verlaine ou 

mesmo Baudelaire, como destaca António Carlos Cortez (2012, p. 120) em seu ensaio 

“Rever Florbela”. E dessa forma está, digamos assim, em igual valor com os 

heterônimos de um sujeito que vai se transformando e se revestindo de personagens 

e máscaras segundo a conveniência de cada projeto poético. 

Claro está que ainda há muito que falar dos sonetos de Florbela Espanca, tendo 

em vista a complexidade que seus projetos foram assumindo a cada novo livro. O que 

importa é reter aqui o quanto a poeta teve a capacidade de transformar-se em “Outro” 

em sua poética e dar voz a um corpo feminino, até então preso pelas amarras sociais. 

Sem preconceitos, sem moralismos, apenas guiando a sua poética pela erótica da 

arte, pelo prazer com que a palavra poética nos dilacera a alma. Rever Florbela 

Espanca nos traz a cada soneto, um novo e complexo mundo, a ser explorado por 

quantos sua poesia sensibilizar.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos,  

se não tiver amor, serei como o sino  
que ressoa ou como o prato que retine”  

(1Coríntios 13.1)(BÍBLIA, 2003). 

 

Escolher o tema do amor para estudar não estava em meus planos, mas ele foi 

ganhando vida própria à medida que me aproximava da poesia. 

Partindo da epígrafe e olhando para os diversos planos que temos em nossas 

vidas, acredito que o Amor é o maior dos sentimentos. Na verdade, se não existir 

amor, a vida será apenas barulho vazio de significados. 

Concordo com os filósofos de O banquete. A grande maioria das pessoas 

busca o amor, seja ele o erótico, o fraterno, o espiritual. Parece-me que sem o amor 

a humanidade não existiria, pois sempre dependemos de alguma forma dele para 

sobreviver.  

Esta pesquisa ofereceu-me grandes desafios e surpresas e logo percebi que 

iria mergulhar em áreas do conhecimento um pouco temerárias para mim. Foi preciso 

me nutrir de muita leitura e de aulas de poética para compreender os meandros e os 

caminhos nebulosos dos poetas e, assumir os vazios e as lacunas que há em mim. 

 Não posso negar que foi uma grande oportunidade o fato de estudar filósofos 

que mudaram o modo de pensar a humanidade. Também foi uma experiência rica, no 

que tange aos relacionamentos pessoais. Pude perceber, cada vez mais, que 

sabemos muito pouco ou quase nada das contingências que a vida nos coloca. 

A incursão pelo mundo de Platão e de Nietzsche, passando por Bataille, no 

início foi assustadora. Buscava sempre algum comentador desses filósofos, mas 

somente quando fui direto às leituras das obras desses pensadores é que comecei a 

me deparar com algo fascinante. A partir deles, a compreensão de Camões e Florbela 

foi ganhando alma e corpo e, literalmente, atingindo o prazer da escrita. É bem 

verdade que saio do trabalho com certezas que foram se desmoronando, porém, 

apesar de minha procura constante, as palavras estavam lá, a pulsar pelas páginas, 

querendo ser ressignificadas. A cada novo poema, novos mundos iam se abrindo. E, 

parafraseando Camões, “He hum não querer mais que bem querer” foi tomando conta 

de meus dias e de minhas horas, e porque não dizer também, do meu corpo e de 

minha alma. 
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A partir da compreensão da poesia – embora ainda passível de reticências e 

muitas indagações –, pude construir um percurso que só me trouxe a mais exasperada 

onda de querer conhecer e aprender mais. 

 A dissertação sobre Florbela e Camões foi um grande prazer. Eles começaram 

a povoar meu universo. Confesso que, no primeiro momento, pareceu um pouco 

assustador. Primeiro, porque conhecia muito pouco Camões, apenas de uma forma 

acadêmica e bem distante. Para entender de que tipo de Amor Camões ele fala, 

precisei ir até a Grécia e conversar muito com Platão, afinal foi lá que tudo começou. 

A conversa com os filósofos foi esclarecedora. Descobri que o amor platônico – quem 

diria? – tem várias faces, embora Platão dê ênfase ao amor escolhido pela sua mais 

notável personagem, Sócrates. Também foi preciso compreender como o filósofo 

separa a alma do corpo, para entender como esse processo aflora na poesia de 

Camões. 

No entanto, saio deste trabalho com poucas respostas. No começo supunha 

que Camões era completamente platônico e que a natureza era só um pano de fundo 

a emoldurar os seus versos. Descobri, no entanto, que o grande poeta não é tão 

platônico assim. Claro está que em muitos de seus poemas deixa a alma ganhar do 

corpo, mas em outros momentos sempre está presente o desejo a queimar-lhe 

também o corpo. O poeta sofre e deixa que a amada parta imaculada, porém é 

ousado. E quantas vezes declara que o amor precisa “se transformar na coisa 

amada”?  

Quanto à natureza, embora ela represente sim uma moldura na poética 

camoniana, ela também nos surpreendeu. Para Camões a natureza só é bela, porque 

reflete a beleza da amada. Sendo assim, a amada está acima da natureza no mundo 

da perfeição, praticamente equiparada a Deus. 

Camões sabe como ninguém cantar o amor em toda a sua plenitude e não 

deixa de trazer para seus poemas os diversos amores que teve – e, pelo que pudemos 

resgatar, foram vários. Mas ele é daqueles poetas que acredita que amor deve ser  

“infinito enquanto dure” (MORAES, 1960, p. 96). E por que não?  

Quanto a Florbela, o amor que conta, o que faz parte de sua vida em estado 

de explosão, é o amor corporal. Tudo para ela está nas marcas e nas sensações do 

corpo.  A natureza, assim como sua terra, é o seu corpo. Analisando seus poemas, vi 

uma mulher altiva se formando, seja pela fina ironia que demonstra para com as 

amigas, que eram feitas para o lar, seja pela posição em que se coloca em relação 
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aos homens. Ela não aceita ser inferior a ninguém. Mostra desdém por aqueles que 

não compreendem a arte de uma mulher. Por isso dá voz a ela, inverte os papéis, 

mostra que a mulher sente, ama e deseja da mesma forma que os homens. Mas, 

revela mais, que não sente medo ou receio do que falarão a seu respeito, porque 

segue seus mais sinceros sentimentos, e nisso não vê mal algum. Em seus poemas, 

todas as sensações vivenciadas pelo corpo ganham a mais sublime forma de 

expressão, pois suas palavras nunca são vazias, ao contrário, na força de seus versos 

encontramos toda a violenta força de uma mulher ardente e teatral, que sempre está 

transbordando de desejo. 

Em Florbela, ainda podemos dizer que não há lugar para meias palavras, ou 

lugares comuns, tudo é muito gelado ou abrasador. Ela vai do norte ao sul em questão 

de segundos, e sua poesia a acompanha com tamanha abrangência. 

O que se evidenciou ao longo deste estudo foi uma constante transformação, 

um constante jogo entre alma e corpo, vida e morte. Esta dissertação procurou 

investigar qual o tipo de amor que era buscado por Florbela e Camões. Não saímos 

com muitas respostas. Entretanto, o que conseguimos absorver é que os grandes 

poetas conversam entre os séculos e que a tradição percorre um longo caminho, que 

está entre os poetas mortos. 

Como estamos falando de dois dos maiores poetas portugueses, Florbela e 

Camões, podemos dizer que o poeta realiza o trabalho de lapidar as palavras, tirando 

delas o máximo de significado, segundo a sua concepção, e que, não está apenas em 

seu tempo, mas vai além dele. 

Florbela, ao utilizar imagens e uma linguagem que gera o prazer, também gera 

o erótico da arte, construindo uma identificação que encanta o leitor e que o leva a 

experimentar o prazer da poesia. 

Enfim, falar do amor em todas as épocas, instigou os poetas e os filósofos. O 

corpo também sempre esteve presente e, embora muitas vezes fosse sublimado, o 

desejo que este corpo carrega nunca deixou de existir. Assim como se morre um 

pouco a cada dia ou a cada instante, o que resta no meio disso tudo é a arte, que não 

cede a qualquer tipo de capricho.  
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