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Resumo: Partindo do reconhecimento de que a obra de Luís de Camões ocupa o centro do cânone 

literário português, este artigo busca uma reflexão sobre a influência do Poeta do século XVI na 

epopeia de Gonçalo M. Tavares, questionando, nomeadamente, a releitura do (episódio do) 

Adamastor em Uma viagem à Índia. 
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O verso que nos serviu de mote para o título deste artigo é o começo da resposta de 

um cabo que fala. A sua narrativa (Lus., V, 50-59), que tem por destaque a história do 

seu amor por Thetis, é o seu modo de responder à pergunta que lhe faz Vasco da Gama2. 

Mas a questão colocada aqui não é uma questão geral. A interpelação proposta por Vasco 

da Gama é: “Quem és tu?” (Lus., V, 49) – um tu a quem / de quem se pode falar / ouvir 

uma realidade próxima. Aprisionado em si mesmo, porque imobilizado, Adamastor fala 

de um lugar de (recusa da) liberdade e de um lugar esfíngico, cujo sentido pode também 

estar na paisagem que o rodeia, um fora – que aqui pode ser o tema renascentista da 

natureza – à espera de uma possibilidade de movimento associado a uma voz que ameaça 

e fala. Mas este fora, lugar aberto, ou meio do caminho, é o lugar da fala de um 

(res)sentimento. Segundo o mito, contudo, Adamastor é movimento interrompido, e, 

embora privado de movimento, ao gigante resta ainda uma maneira de se mover: através 

da sua voz. A sua função, como se supõe, é falar e questionar (sendo também ele 

questionado – e desterritorializado – por Vasco da Gama) a fim de impedir a passagem 

dos portugueses. Adamastor, embora petrificado, é humano, pois fala um tema humano 

e, talvez o mais importante, fala a língua do outro. Pelo fato de cada um ser estrangeiro 

em relação ao outro, é estranho que Adamastor fale a língua de Vasco da Gama. Mais que 

                                                           
1 Doutorada pela Universidade de Coimbra (2015), desenvolve pesquisa de Pós-doutorado na UFRJ sobre 

a obra de Gonçalo M. Tavares, com bolsa FAPERJ de Pós-Doutorado Nota 10.  
2 Cf. DELEUZE & PARNET, 2004, p.11-12: “Passa-se a mesma coisa quando me é colocada uma questão 

geral. A finalidade não é dar resposta a questões, mas antes sair, sair delas. Muita gente pensa que é apenas 

repetindo as questões que se pode sair delas. (...) Não paramos de regressar à questão para tentarmos sair 

dela. Mas nunca se pode sair desse modo. O movimento faz-se sempre nas costas do pensador, ou no 

momento em que ele pestaneja. Sair, é algo que já está feito, ou então que nunca faremos”. 
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isso: o outro fala a fala do Outro e é este espelho em linguagem um embate através de um 

diálogo em que a fala assassina de Gama acaba por permitir a passagem dos portugueses.  

Por um lado, a figura temerosa que aparece, na estrofe 39, paralisada por Thetis, 

ameaça os navegadores portugueses, tentando impedi-los de prosseguir viagem. Por 

outro, um velho acorda ao lado de Bloom – personagem central ou “herói” de Uma 

viagem à Índia que, vindo “de uma tragédia familiar”, decide “fazer uma viagem à Índia” 

(VI, V, 86). Não nos parece legítimo pensar que esta personagem seja uma representação 

do Adamastor. Lembremo-nos de que Uma viagem à Índia é um livro ficcional que reflete 

uma viagem mental: este velho que dorme (dormir é uma forma de imobilidade e de não 

fala) e acorda (mas não fala) na estância 39, além da precisa localização no texto, traz a 

memória descritiva do titã camoniano. Apesar de estar em movimento, Bloom também 

está, de certo modo, paralisado pela morte que sofreu e pela morte que cometeu. 

Recordemos que “Mary, a sua amada, por razões não totalmente claras, / havia sido 

assassinada por ordem do pai, / que Bloom sempre admirara, mas que logo matara em / 

vingança” (VI, V, 86).  

Se o Adamastor camoniano se apresenta, no primeiro momento, como obstáculo à 

viagem de Vasco da Gama, a materialização do monstrengo na viagem do século XXI já 

não adota o registro clássico da metamorfose. O monstro que fala e o monstro que dorme 

são faces comparáveis, até mesmo pela semelhança física, mas que dizem doi sentidos 

absolutamente distintos. A um só tempo, oculto e grande, Adamastor é a pedra 

ultrapassada pelo discurso de Vasco da Gama. Derrotado numa luta feita de voz, não de 

corpo, ou melhor, do corpo das vozes, ele é enganado pela história de amor falido que ele 

mesmo conta. Em Uma viagem à Índia, a repetição metamórfica do gigante que narra a 

sua história trágico-amorosa remete também ao Polifemo da Odisseia. No canto V, Bloom 

está sentado ao lado de um “velho de boca negra,/ dentes amarelos, que dormia no avião” 

(VI, V, 39), cuja “cara [o] assusta” e surpreende pela semelhança com o aparecimento do 

Adamastor n’Os Lusíadas:  

Não acabava, quando hũa figura 

Se nos mostra no ar, robusta e válida, 

De disforme e grandíssima estatura; 

O rosto carregado, a barba esquálida, 

Os olhos encovados, e a postura 

Medonha e má, e a cor terrena e pálida; 

Cheios de terra e crespos os cabelos, 

A boca negra, os dentes amarelos. 

(Lus., V, 39) 
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Podemos já propor que o cabo que surge desta vez não se aproxima do gigante 

referido por Rabelais, em Gargantua e Pantagruel, nem do monstro do lago Ness, nem é 

crocodilo, nem polvo, nem dragão, nem outra figura que, porventura, materialize a 

imagem monstrenga daquele cujo papel também é o de dar ênfase ao feito sobre-humano 

do herói, individual ou coletivo, referido na Proposição d’Os Lusíadas, que enfrenta, 

apesar do medo, desafios monstruosos que se criam, até então, insuperáveis. O Adamastor 

lusíada, um gigante da mitologia greco-romana que simboliza as forças da natureza, 

aparece, primeiramente, sob a forma de uma tempestade que ameaçava quem tentasse 

dobrar o Cabo das Tormentas e navegar o oceano Índico, alegadamente sob o seu 

domínio. De certo modo, é essa força da natureza que fala que se manifesta em Uma 

viagem à Índia: “Onde começa a Natureza a excitar-se? / Para onde vai quando se acalma? 

E que papel temos nós, no [meio?” (VI, V, 22; grifo nosso). Partimos destas questões para 

pensar a imagem central, a estância 50 do canto V: por um lado, uma figura monstruosa 

que divide Ocidente e Oriente (Lus., V, 69), ultrapassada pelo discurso de Vasco da 

Gama, que lhe questiona a identidade (Lus., V, 49); por outro, a digressão de Bloom, 

cujas passagens entre os lados do mundo já não apresentam distinções geográficas de “um 

modo [...] inteiramente arbitrário” (SAID, 2016, p.91). Se, n’Os Lusíadas, o meio do 

caminho para a “desejada parte Oriental” é o Adamastor, em Uma viagem à Índia, já não 

há meio do caminho: no espaço-tempo humano, “[n]ão há estados intermédios” (VI, V, 

50).  

A partir da leitura que faz Jorge de Sena do poema camoniano, em A estrutura 

d’“Os Lusíadas”, com o primeiro verso do “Inferno” – Nel mezzo del cammin de nostra 

vita –, Jorge Fernandes da Silveira observa que “A pedra no meio do caminho do 

Drummond é o seu Adamastor do Camões” (SILVEIRA, 2003, pp.59-70). No regresso 

da Índia, é precisamente com uma pedra num bosque em Paris que Bloom mata uma 

mulher:  

Na vida de Bloom o que aconteceu naquele dia 

foi isto: uma mulher num bosque em Paris, 

depois de tudo, pediu-lhe ainda um beijo 

e Bloom deu esse beijo como quem dá um objecto. 

(...) 

(VI, X, 103) 

 

Uma pedra atirada ao ar regressa. Mas  

não há regresso depois de a pedra parar 

no chão. E, num corpo, a sujidade  

moral equivale à pedra que encontrou 

o sítio repousante. Os homens foram feitos 
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para trair. E como Bloom o sabe. 

(VI, X, 108) 

 

 “Mas/”, no seu percurso, “não há regresso” (VI, X, 108), “[n]ão há estados 

intermédios” (VI, V, 50), “[n]ão há assim tanto mundo” (VI, X, 101): conclusões para o 

século XXI, distintas do tempo em que Camões escrevia: “E, se mais mundo houvera, lá 

chegara” (Lus., VII, 14). Cinco séculos depois, podemos constatar que “Em todo o mundo 

o mundo é mundo./ Não há interrupções em forma de não-humanidade, pensa [Bloom” 

(VI, IX, 15), cujo itinerário se desenvolve como um estado desconcertadamente incerto 

entre o fero e o puro amor (cf. Lus., III, 119; VI, III, 119).  

Voltemos, contudo, ao canto V, não sem antes lembrar que os dois ciclos épicos 

n’Os Lusíadas, formadores da estrutura da viagem, segundo o modelo clássico greco-

latino, perfazem canonicamente o roteiro circular de ida e volta entre o ponto de partida 

(Praia do Restelo), o meio do caminho (Cabo das Tormentas) e a linha de chegada 

(Calecute) da narração da descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da 

Gama. Na epopeia contemporânea, Bloom repete o destino da viagem, alterando o roteiro 

de ida e volta entre o lugar de partida, os meios do caminho e o ponto de chegada: Lisboa 

– Londres – Paris – Alemanha – Viena – Praga – Índia – Paris – Lisboa. Se o Cabo das 

Tormentas constituía uma espécie de limite que a imaginação mitogênica delimitava entre 

o conhecido e o desconhecido, transpondo os obstáculos para além do Cabo e, sobretudo, 

daquilo que ele representava, no século XXI, os obstáculos foram também transpostos. 

Mas eles já não são facilmente localizáveis. Ao ler a estância 39 do canto V de Uma 

viagem à Índia, temos a tentação de apontar “o velho de boca negra” como um monstro 

análogo ao Adamastor, mas então nos lembramos do itinerário de Bloom e nos 

perguntamos quem é, de fato, o monstro. Os obstáculos no século XXI dormem, acordam, 

sentam-se ao nosso lado e, talvez por isso, “só a cara do velho assusta” (V, 39), porque 

Bloom viu no Outro3 um espelho daquilo que também ele acabou por tornar-se. E esta 

percepção mostrou-se assustadora. Os obstáculos, como há cinco séculos, ou como 

sempre, continuam a ser os elementos da natureza e, sobretudo, o Outro, afinal, “o inferno 

são os outros” (Sartre). E, neste momento, este é o perigo mais próximo de Bloom: um 

velho “sobressaltado” cuja descrição remete ao titã camoniano. Além desta personagem, 

                                                           
3 “O que representa a figura? Para os leitores do Século XX, em consequência do longo naufrágio colonial, 

a resposta parece irresistível. Adamastor é o Outro; o negro, inconquistável continente; as vítimas do 

imperialismo; os negros que ainda habitam a terra, mas com os quais Os Lusíadas [sic] raramente se 

importam” (LIPKING, 1996, p.217 apud SILVEIRA, 2008, p.29-30).  
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“quem assusta mais: o mar, / o fogo, o ar e as suas tempestades, / ou a terra e os seus 

terramotos?”. “[E]ntre os elementos da natureza”, é “do fogo / que tenho mais medo” (VI, 

V, 19), diz Bloom:  

Do fogo, sim, e logo a seguir do mar. 

E ainda do ar e dessa terra que por vezes treme. 

Estamos rodeados de elementos que não nos percebem  

e que não percebemos.  

Elementos incultos mas fortes.  

Incultos, porém mais velhos que nós;  

incultos, mas mais resistentes.  

Poderás fazer taxinomias exaustivas de todos os reinos, 

mas a energia da Natureza não é arquivável,  

está aí. Tem um nome, mas assusta.  

(VI, V, 20) 

 

O encontro entre homem e natureza talvez seja uma das agendas que devem ser 

urgentemente repensadas no século XXI, embora esteja na figura humana aquilo que se 

percebe como mais extraordinariamente desconhecido e, por isso, assustador. Embora 

realize uma viagem plena de perigos, Bloom não deve se preocupar com entidades divinas 

nem pode contar com o auxílio dos deuses, protegendo-se, sozinho, das forças alheias ao 

controle humano, num livro que, paralelamente a isso, critica a soberania da técnica em 

oposição à conexão metafísica dos humanos com o divino. Um exemplo disso está no 

canto II: em ambas as obras, a necessidade de vingança, quer da parte dos ingleses, quer 

da parte dos mouros: a cilada em Londres e a cilada em Mombaça, ambas evitadas; em 

Londres, pela perspicácia de Bloom, que consegue se afastar do perigo sem intervenção 

de poder divino; em Mombaça, pelo auxílio de Vénus. Já na estância 17 do canto V, 

encontramos a exaltação da figura do marinheiro que se conecta à natureza através de 

uma “mitologia da coragem” justamente por ser o marinheiro, “em homem, aquilo que de 

mais corajoso se pode ser / sem competir com os Deuses” (VI, V, 17).  

 Os deuses, um dos elementos centrais do épico camoniano, foram afastados no 

texto contemporâneo a tal ponto que eles “actuam / como se não existissem, e assim / não 

existem, de facto, com extrema eficácia” (VI, I, 22). Como Bloom é uma “personagem 

com os problemas do século XXI”, isso significa também dizer que ele pertence a um 

mundo sem deuses, a um tempo em que Deus está morto (cf. DELEUZE & GUATTARI, 

2011, pp.145-146) e, portanto, tem que agir sozinho num mundo onde os elementos da 

natureza parecem a materialização da divindade, cumprindo o papel daquilo que, n’Os 
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Lusíadas, era a narrativa mitológica. Recuperemos, entretanto, uma passagem4 da Bíblia 

Hebraica que, de certo modo, remete ao titã camoniano e pode nos lembrar do embate 

entre o homem e a natureza que, n’Os Lusíadas, é transformado numa figura 

contraditoriamente monstruosa que fala a sua história de amor trágico que é, de certo 

modo, também épica, uma vez que a palavra épica significa fala (Voltaire). Uma viagem 

à Índia deixa claro que o ser humano é uma espécie de monstro cujo estado de natureza 

afirma que, por vezes, cada homem pode ser inimigo de outro homem:  

E os poetas desapareceram. 

De facto, o que alguém quis dizer, 

e tinha razão, foi que a poesia limpa e belíssima é inaceitável 

depois do que os homens fizeram a outros homens 

no século XX. É um facto, as palavras 

delicadas são inaceitáveis. Mas não esquecer o resto. 

Apesar de tudo, bater dói mais do que dizer que se vai bater.  

(VI, V, 52). 

 

Em fins do século XVI, para atravessar “aquele oculto e grande Cabo” (Lus., V, 50), 

era preciso confiar em algo além da força humana. Mas, no século XXI, já não precisamos 

do auxílio dos deuses para nos guiar pelo mundo, pois já não há mundo cartograficamente 

desconhecido. Nem deuses. Pois, também sabemos, “[n]ada se dá entre humanos, / quanto 

mais entre os deuses e os homens” (VI, VII, 32). N’Os Lusíadas, nenhuma tentativa de 

intervenção humana é capaz de impedir a passagem dos portugueses durante o percurso 

no Atlântico. As adversidades só lhes ocorrem na costa oriental. Em Uma viagem à Índia, 

em vez de escorbuto, ataques de nativos ou hostilidade dos habitantes de Moçambique e 

de Mombaça, bem e mal já não são questões de extremos. Se, no poema quinhentista, o 

Adamastor era a pedra no meio do caminho, no mundo contemporâneo, desconhecidos e 

assustadores são os próprios seres humanos. Anunciado desde a estância 29 do canto IV, 

este modo de estar em “cultura perigosa” nos encaminha mais uma vez, e finalmente, para 

a máxima “[n]ão há estados intermédios”: 

Devemos perceber o que significa os pequenos gestos 

terem sido substituídos 

pelos grandes movimentos. 

Na cidade já não há pormenores, 

verifica-o. As pessoas cruzam-se 

sempre em momentos de partida ou de chegada. 

                                                           
4 “15 Considera agora um animal gigantesco que, como a ti, também criei. Ele come erva como um boi. 16 

Sua força se manifesta em seu corpo, até mesmo nos músculos de seu ventre. (...) 24 Poderia alguém o 

arrastar ou prender em seu focinho um laço? 25 És capaz de pescar o Leviatan com um anzol? Ou amarrar 

uma corda à sua língua? (...) 27 Ele te faria súplicas? Ou te falaria com suaves palavras? 28 Faria um 

convênio contigo, para que o admitisses como um perpétuo servo? 29 Brincarias com ele como se fora um 

passarinho? Ou o manterias preso para divertimento de tuas filhas?” (Jó 40:15-16; 24-25; 27-29). 
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Ninguém fica. Não há estados intermédios. 

Do coração dos homens o que as mulheres conhecem 

são electrocardiogramas saudáveis. E vice-versa.  

(VI, V, 50) 

  

Docilizado e ameaçador, Adamastor é um corpo contraditório. Também 

contraditório, Bloom é um errante – “errar de errância” (TAVARES, 2011, p.163) – que 

tenta exercer o seu direito de desaparecer. Ambos os encontros podem propor a hipótese 

de que se está diante de sujeitos monstruosos. Humanos, mas monstruosos. A trajetória 

de Bloom, exceto talvez pela sua relação com Mary, parece repetir a frase atribuída por 

Diógenes Laércio a Aristóteles: “Ó meus amigos, não há amigo algum” (BLANCHOT, 

2011, p.159). A inovadora interpretação de Gonçalo M. Tavares, leitor de Camões, 

contraditoriamente transgride o modelo camoniano através da repetição, uma vez que este 

velho cuja “cara [...] assusta Bloom” não é o Adamastor. E, ao contrário de Vasco da 

Gama, que pede à Providência Divina que afaste os perigos e a ela agradece, Bloom, só 

pela experiência adquirida no seu próprio percurso, deve ser capaz de descobrir o que está 

por trás das aparências, o que nem sempre acaba por suceder. De fato, os grandes 

obstáculos do século XVI foram transpostos, exceto talvez aqueles que se referem a temas 

humanos: 

Perigos nunca fizeram adormecer, 

nem cansadas ficam as pernas que fogem ou perseguem. 

Pedras não compreensíveis só se tornam obstáculo  

para quem, em vez de viver, quiser investigar. 

Uma pedra incompreensível, se adormeceres tranquilo, 

ao lado dela, e se ao lado dela tiveres pesadelos, 

fica 100% humana; de carne e osso, quase.  

(VI, VI, 95). 

 

Essa figura “[d]e disforme e grandíssima estatura” (Lus., V, 39), “[u]ma pedra 

incompreensível” “100% humana” “quase”, “Cum tom de voz” “horrendo e grosso” 

(Lus., V, 40), faz ameaças de “[n]aufrágios, perdições de toda sorte” (Lus., V, 44), 

ameaças previstas pelo medo de Vasco da Gama, e de tudo o que este capitão sintetiza. 

Todavia, não temos a certeza se Bloom, assim como Vasco da Gama, estaria 

“descuidado[]” (Lus., V, 37). Ele, de todo modo, assusta-se com um ser de feições 

horríveis que, entretanto, não lhe faz diretamente nenhuma ameaça. Bastam a presença, a 

semelhança com o gigante de Camões e tudo o que o Adamastor pode simbolizar para 

assustar Bloom. Porém, o Adamastor que faz ameaças passa, num segundo momento, a 

narrar para Vasco da Gama a sua história e se mostra outro, tão diverso daquele que 
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aparece como uma “nuvem, que os ares escurece” (Lus., V, 37). A aparição do gigante 

n’Os Lusíadas, da estrofe 37 a 60, só encontra correspondência no texto mais recente na 

estância 39:  

Acorda, entretanto, sobressaltado, o velho de boca negra, 

dentes amarelos, que dormia no avião 

ao lado de Bloom. Bloom pensa em animais pendurados  

pelo pescoço, numa corda que sai pela janela de 

uma família distraída. Pensa em crianças que brincam na rua 

e na televisão que anuncia uma tempestade 

que mudará o essencial.  

O mundo é violento, mas só a cara do velho assusta Bloom. 

 

Transcrevemos agora a epígrafe, e só agora, para além do meio do caminho, e não 

escrita acima do texto como deveria, pois esta inscrição, a partir de agora, refere-se a 

ambos os encontros que, assim construídos, mostram que quando “[o] obstáculo estimula, 

torna-nos perversos”5. Vamos ler a estância 50 do canto X de Uma viagem à Índia:  

Os corpos têm braços, simulam gestos bruscos, 

mas o dia escapa-se, não consegues pousar 

um único dedo no dia de hoje. 

És exterior, e não o querias ser. 

Uma viagem à Índia bastou para verificar que os homens 

se correspondem, 

entre o Ocidente o Oriente, 

com cartas ininterruptas; 

falam a mesma língua antiga, a de qualquer  

predador. 

(VI, X, 50) 

 

Na sua (auto)biografia, Adamastor começa dizendo que foi um titã, que é um 

promontório, mineralizado por amar demais a quem não o correspondeu. Foi enganado, 

castigado pelos deuses e imobilizado, identificando-se como “aquele oculto e grande 

Cabo / A quem chamais vós outros Tormentório”. É, portanto, um tormento não só para 

os outros, os portugueses, mas para si próprio, pois assim vive em martírio perpétuo. Ele 

próprio no meio do caminho entre a vida e a morte – “somaticamente morto mas 

animicamente vivo” (BERNARDES, 2011, p.19) – assume-se, em tom metonímico, 

como obstáculo ao prosseguimento da viagem e como obstáculo à concretização épica.  

Camões construiu, neste episódio central, uma idiossincrasia contraditória, na qual 

podemos ver, de certo modo, uma projeção do próprio Poeta. Embora seja uma 

personagem puramente ficcional, Bloom não é, porém, exclusivamente literário. Os dados 

de realidade que o texto apresenta não nos permite suspeitar de que tenha se afastado da 

                                                           
5 Cesário Verde, “Contrariedades”.  
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vida, como mostra, por exemplo, a estância 86 do canto VII de Uma viagem à Índia: “E 

eis que o narrador aqui vai, / dotado, como os outros, de um projecto pessoal / cheio de 

perversões; / aqui vai o narrador, / lado a lado com o seu herói, Bloom”. Mas também, 

em certa medida, assim como Vasco da Gama sintetiza os navegantes portugueses, Bloom 

representa o homem moderno (ou contemporâneo) – “europeu e português” (VI, VIII, 71) 

– do século XXI. São ambos heróis de caráter analisável, ainda que Vasco da Gama seja 

(ironicamente?) o “valeroso capitão” da gente portuguesa6. O tratamento diverso na 

epopeia contemporânea talvez esteja no fato de Bloom buscar o (auto)conhecimento e ser 

capaz de se dar conta da sua falta de caráter. Assim, o narrador nos apresenta a sua 

personagem central: ironicamente, o “nosso herói” consciente da sua falta de heroicidade.  

Ambos os sujeitos – Vasco da Gama e Adamastor, Bloom e “o velho de boca negra 

(...) que dormia no avião” (VI, V, 39) – que se encontram no meio do caminho, espécie 

de lugar nenhum, são estrangeiros, cada um estrangeiro em relação ao outro, que 

partilham, entretanto, “esse desnorteamento da distância que nos mantém completamente 

afastados” (BLANCHOT, 2011, p.93), afastado, no caso de Bloom, também de si mesmo: 

“deixe-me falar de mim como se eu fosse um outro” (VI, III, 119). Estrangeiro em relação 

a si mesmo, Bloom é “um outro”, é um eu que é outro (Rimbaud). Nesse centro vazio – 

o encontro do oceano atlântico com o índico –, Adamastor narra sua história de amor 

trágico a um interlocutor que, até onde sabemos, não tem conhecimento amoroso, pelo 

menos até o canto V. No outro centro vazio, o avião, não há diálogo, mas “duplo silêncio” 

e, “se há silêncio, dois silêncios enchem nossas bocas” (BLANCHOT, 2011, p.93).  

Rigorosamente, (a ausência d)o amor – a causa de toda a trajetória de Bloom – é o 

primeiro assunto da primeira estância após a estrofe central de ambas as obras: V, 50 – e 

é deste lugar concertado que o Adamastor narra a sua desconcertante “coyta d’amor” 

enquanto, para Bloom, “o amor / se expressa melhor colocado em envelopes, / ao longe” 

(VI, V, 51). Procurando sentido para o desconcerto do mundo contemporâneo, buscamos 

ainda um paralelo do Adamastor na epopeia de Gonçalo M. Tavares. Talvez pensássemos 

que se tratasse de uma metáfora, que esse velho de boca negra pudesse significar outra 

coisa. Ficamos à espera dessa outra coisa e, afinal, encontramos uma imagem, que era 

outra. Uma imagem mais realista, mais provável, por assim dizer, cuja voz, mais uma 

                                                           
6 Cf. SILVEIRA, 2008, p.119-120 sobre a biografia obscura de Vasco da Gama apresentada como “um 

nada ordinário colonizador sanguinário e incendiário” no “polêmico” livro de Sanjay Subrahmanyam: A 

carreira e a lenda de Vasco da Gama. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, 1998. 
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vez, não ouvimos, assim como o rádio – aquilo que restou do que Bloom foi – também 

não fala. Em Uma viagem à Índia, o mutismo, ou a não fala, não impede que Bloom tente 

aprender uma direção. Aqui, a projeção da imagem dos perigos já não está voltada para o 

Ocidente, a fim de impedir a passagem para o Oriente. Bloom, de certo modo, também 

tem algo desta figura meio titânica meio promontória, na medida em que se deixou perder 

por amor. Não seria excessivo dizer que Bloom, como Adamastor, está entre o puro e o 

fero Amor. Ao levar estes contraditórios amores ao extremo, Bloom percebe que “o 

mundo não tem metade / porque nunca está inteiro: (...) / O mundo nunca está completo: 

/ faltam pessoas que nos morreram.” (VI, V, 13). Bloom, assim como Adamastor, percebe 

que não há meios-termos e, portanto, “[n]ão há estados intermédios” (VI, V, 50).  

Além disso, o livro parece surgir a partir do modo – contemporâneo – de ser 

influenciado por um texto que é a pedra no meio do caminho da literatura portuguesa. 

Pois cá está, de outro modo, o nosso Adamastor cujas referências servem para muito do 

que é produzido ainda hoje, não só em Portugal. Esta releitura d’Os Lusíadas é uma 

tentativa bem conseguida de fazer um valor do século XXI falar de um grande texto do 

século XVI, muito embora a história toda que se narra em Uma viagem à Índia não seja 

sobre Os Lusíadas, mas, sim, sobre uma história de amor. Na verdade, assim como boa 

parte da lírica camoniana, todo o texto de Gonçalo M. Tavares é uma jornada em busca 

de sentido para as contradições daquilo que no amor é humano. Entre estas duas 

personagens, de certo modo tão próximas, há uma descontinuidade radical, uma vez que 

Bloom não é Adamastor, embora ambos sejam formas sobreviventes e uma forma 

sobrevivente “sobrevive em termos sintomais e fantasmais, à sua própria morte: 

desaparece num ponto da história, reaparece muito mais tarde, num momento em que 

talvez não fosse esperada” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.55). Também atravessado pelo 

puro e fero amor, Bloom continua a se achar incerto7 porque “unilateral”, já que “o seu 

único lado/ era este: o lado virado para Mary” (VI, III, 119).  
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