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1. História e contexto

Desde que Teixeira rego publicou seu artigo “Bernardim
ribeiro”, no Diário de Notícias, em 1925 (texto posteriormente com-
pilado no volume Estudos e Controvérsias) 1, apontando a arrojada
hipótese de que o autor da Menina e moça era judeu, e “judeu de ca -
tegoria”, o problema tem se arrastado e angariado as mais diversas
opiniões críticas de filólogos e historiadores. Pinharanda gomes e
Helder Macedo, bem como outros críticos mais recentes, em dife-
rentes momentos, ampliaram a tese de Teixeira rego, evidenciando
com sólidos argumentos as raízes judaicas de Bernardim ribeiro,
en xergando na Menina e moça e nas éclogas publicadas no mesmo
volume fortes indícios de resistência sefardita, apoiada nos livros
místicos hebraicos, como a Cabala e o Zohar. Desde então, pelo
menos para os estudiosos de Bernardim, tem sido inevitável debru-
çar-se sobre o difícil problema.  

resistente às teses de Helder Macedo, eugenio asensio negou
uma possível identidade política na Menina e moça, deixando claro
que Bernardim pertencia ao campo da arte, e que era preciso re -

1 Teixeira rego, Estudos e controvérsias, Lisboa, assírio e alvim, 1991, pp. 165-170.
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movê-lo do universo dos martírios judaicos 2. em curto estudo
sobre a Menina e moça, izabel Morgato consolidou a opinião do crí-
tico espanhol, dizendo que as teses judaizantes eram inventivas
demais, politizadas em excesso, e deixavam para segundo plano a
poesia e a literatura de Bernardim propriamente 3. José Vitorino de
Pina Martins, em importante estudo introdutório para a edição fac-
similar da Menina e moça, é um dos raros críticos mais recentes a de -
fender, taxativo, que Bernardim ribeiro era cristão-velho e que sua
obra nada tem de misticismo e religião 4. Mesmo que algumas das
in terpretações judaizantes da obra bernardianina tenham sido vistas
como inventivas ou eventualmente restritas à esfera biográfica, con-
forme têm observado críticos e historiadores, estamos de acordo
que exista uma forte, senão dominante, essência judaica nos textos
de Bernardim, a julgar pelo espírito sefardita que pairou em textos
emblemáticos do renascimento português, e sobre os quais ainda
falaremos. 

a afirmação se baseia em critério histórico, pensando-se na
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2 eUgenio asensio, “Bernardim ribeiro y los problemas de Menina e Moça”, Arqui-
vos do Centro Cultural Português, 13 (1978), 41-62.

3 izaBeL MorgaTo, As saudades da “Menina e Moça”, Lisboa, imprensa nacional/Casa
da Moeda, 1998.

4 José V. Pina MarTins, “estudo introdutório: Bernardim ribeiro, o homem e a
obra”, História de Menina e Moça: reprodução facsimilada da edição de Ferrara, 1554, Lisboa, Fun-
dação Calouste gulbenkian, 2002, p. 32. Herman Prins salomon, em artigo elucidativo e
erudito, refuta cada uma das teses de Pina Martins, evidenciando o conteúdo criptojudaico
de Menina e moça e, mais que isso, identificando no romance uma espécie de complemento
a outros livros consolatórios da cultura judaica sefardita do séc. xVi: HerMan Prins

saLoMon, “o que tem de judaico a Menina e moça?”, Cadernos de Estudos Sefarditas, 4 (2004),
pp. 185-223. entendendo que apesar de o problema da terra e do exílio ser temática essen-
cialmente judaica, e que a literatura de Bernardim ribeiro está ligada a essas questões,
anne-Marie Quint-abrial propõe que ali o desterro não deve ser lido como problemática
necessariamente judaica: “La fascination qu’exerce la ‘terre’ sur les personnages est à relier
à leur condition d’exilés. ils sont exiles sur la terre où ils sont forcés de vivre, de même
que, dans une perspective religieuse, en particulier chrétienne, les hommes sont en exil sur
terre en attendant d’avoir accès à la patrie céleste: anne-Marie QUinT-aBriaL, “réflexion
sur quelques ambigüités de la Menina e moça de Bernardim ribeiro“, Arquivos do Centro
Cultural Português, 23 (1987), 487-505, p. 503. 
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situação de exílio, motivação particularmente judaica. anne-Marie
Quint-abrial está certa ao dizer que o drama do exílio, e especial -
men te, o drama da terra prometida, não é preocupação apenas de
judeus, e no séc. xVi, isso se torna ainda mais evidente. Mas ao
mes mo tempo, é preciso localizar no texto de Bernardim ribeiro
aquilo que essencialmente caracteriza a linguagem sefardita e aquilo
que o aproxima dos livros místicos e consolatórios do judaísmo
medieval e renascentista. essa tarefa foi levada a cabo por Helder
Macedo 5, que, apesar de ter rastreado a mística e a consolatória dos
livros mais representativos do judaísmo, preferiu atribuir uma feição
niilista para a condição dos pastores bernardinianos. segundo o crí-
tico, a vivência espiritual dos personagens de Bernardim, incluindo-
-se os pastores das éclogas, revela-se uma experiência de perda, já
que a mulher, símbolo metafísico de uma divindade, entra em cena
apenas para depois se retirar da trama, e deixar a sensação de um
vazio espiritual. Portanto, é a amarga experiência de uma perda, é a
compreensão da existência de um bem que se revela e que depois
se ausenta, deixando no registro da memória a fatalidade de um
encontro revelador 6.

no presente artigo, de natureza histórica e sociológica, a inten-
ção é identificar nas éclogas de Bernardim ribeiro, publicadas numa
editio princeps de 1554 em Ferrara (junto com a novela Menina e moça),
os vestígios de uma literatura não exatamente niilista, mas consola-
tória, especialmente se aproximarmos o pastoralismo bernardiniano
da Consolação às tribulações de Israel, de samuel Usque, o livro conso -
lató rio mais referencial para os portugueses sefarditas do exílio 
quinhentista. 

Bernardim ribeiro que, conforme a tradição, nasceu entre 1482
e 1487, teria passado uma infância de perseguições e muito prova-
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5 HeLDer MaCeDo, Do significado oculto da Menina e Moça, 2.ª ed., Lisboa, guimarães,
1999.

6 HeLDer MaCeDo, “Bernardim ribeiro”, in ÁLVaro ManUeL MaCHaDo (ed.), Dicio-
nário de literatura portuguesa, Lisboa, editorial Presença, 1996, pp. 416-417.
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velmente deve ter sentido o rigor impiedoso de cada uma das práti-
cas de intolerância aos judeus na Península ibérica, no começo da
era moderna. em 1492, com a expulsão dos judeus sefardins da es -
panha, muitos deles se refugiam em Portugal, inicialmente recebi-
dos por D. João ii, movido por interesses econômicos, numa prá-
tica de tolerância que durou por pouco tempo. Pressionado pelos
reis católicos da espanha, D. Manuel irá assinar o decreto de expul-
são dos judeus de Portugal, em 1496, exigindo deles o exílio ou a
conv ersão. é a era dos cristãos-novos que deverão suportar as polí-
ticas de intolerância por pelo menos três séculos, especialmente a
partir de 1536, quando se publica a primeira bula inquisitorial, que
levaria à constituição do tribunal do santo ofício em Lisboa. os
anos de 1540-1550, em que Bernardim ribeiro já teria prontas as
suas éclogas, serão marcados por um êxodo hebraico português 7.
no meio das perseguições aos marranos portugueses e espanhóis, é
possível que o tribunal tenha caçado mais judeus do que efetiva-
mente existiam na Península ibérica. Fala-se ainda hoje de uma
“fábrica de judeus”, já que um século depois da suposta “limpeza
de sangue”, iniciada a partir de 1536, ainda crescia muito o número
de suspeitos de judaísmo 8. François soyer 9 esclarece que Manuel i
queria a conversão de todos os judeus, sonhando com o primeiro
reino inteiramente cristão da história. Muitos judeus preferiram o
abandono do reino, o que teria causado um choque econômico para
o país, embora a maioria judaica tivesse preferido a conversão. 

onde estaria Bernardim ribeiro à época das primeiras persegui-
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7 Lúcio de azevedo diz que teriam sido pelo menos 120.000 pessoas a deixar o país,
número que parece exagerado (João LúCio De azeVeDo, História dos cristãos-novos portugue-
ses, 3.ª ed, Lisboa, Clássica editora, 1989. sobre a questão do judaísmo em Portugal nesse
tempo, ver ainda: anTónio José saraiVa, Inquisição e cristãos-novos, Lisboa, editorial es -
tampa, 1994. sobre a perseguição antissemita, ver: geraLD MessaDié, História geral do anti-
semitismo, rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003. 

8 saraiVa, Inquisição e cristãos-novos, p. 121 e segs. 
9 François soyer, The persecution of  the Jews and Muslims of  Portugal: King Manuel I and

the end of  religious tolerance (1496-7), Leiden, Brill, 2007.
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ções? Que relação teria a sua “ruína” na corte portuguesa com os
acontecimentos históricos da intolerância antissemita? antónio José
saraiva acredita numa conversão religiosa imposta pelo poder que
acaba se diluindo ao longo da história, de tal forma a se ter, já no
final do séc. xVi, uma grande comunidade de cristãos-novos con-
vertidos com sinceridade ao cristianismo. Casos como o dos Usque
seriam uma exceção de persistência na lei de Moisés 10. 

Diante desse quadro histórico, já é possível pensar a literatura
de Bernardim como resultado de motivações sociais: a temática,
tanto da Menina e Moça, quanto das suas cinco éclogas e dos poemas
que lhe são atribuídos no Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (1516),
é basicamente a mesma: o sofrimento e a lamentação de pastores
pela condição de exilados da sua terra natal e/ou de suas amadas.
Por isso, um dos sentimentos mais notórios e permanentes nas
éclogas é, junto ao sofrimento pela perda (da terra, da amada e da
identidade), a “doce amargura” da saudade. embora na superfície
ro manesca, a saudade seja um sentimento que sempre parte de uma
mo tivação amorosa, ou seja, de um relacionamento afetivo entre
amantes pastores, sua compreensão se aprofunda quando a perce-
bemos como manifestação mística e filosófica, conforme tradição
clássica da identidade portuguesa (que comentaremos a seguir), e
especialmente conforme temática de raízes judaicas.

apesar do pouco conhecimento que se tem da aprendizagem e
das leituras de Bernardim ribeiro, é certo que, a exemplo de poetas
e intelectuais do renascimento português, há uma forte presença
do neoplatonismo, uma das correntes mais influentes de seu tempo.
a re miniscência platônica, tema comum dos grandes filósofos qui-
nhentistas (Marsilio Ficino e Leão Hebreu, para pensarmos naque-
les mais próximos do universo bernardiniano), rapidamente identi-
ficou-se com a temática da saudade e do exílio, tão cara ao judaísmo
se fardita. entre poetas, a filosofia neoplatônica penetra os versos
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10 saraiVa, Inquisição, p. 38.
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pastoris de maneira discreta, camuflada, numa abordagem distante
da linguagem tratadística, portanto por intermédio de enredos amo-
rosos, típicos do quinhentismo português, levado pela influência de
sannazaro.

e Bernardim ribeiro teve bons motivos para colocar em forma
de alegoria uma experiência que, apesar de subjetiva, resume a tota-
lidade da vivência judaica na Península ibérica renascentista. Para
isso, era preciso que o disfarce pastoril encobrisse os anseios não de
um indivíduo, mas de um povo. Teixeira rego nos lembra, por
exemplo, conforme lição de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, que
a existência de nomes duplos de judeus era fato comum 11 (o que o
teria levado equivocadamente a entender que Bernardim ribeiro era
o próprio Leão Hebreu). e yerushalmi nos ensina que uma vez no
exílio, os autores judeus assinavam seus livros com pelo menos duas
identidades diferentes, o nome cristão e o nome judaico 12. Bernar-
dim ribeiro, vivendo um dos momentos mais difíceis da história
judaica na Península ibérica, por certo deixou marcas pessoais em
suas éclogas por meio de um conteúdo enigmático. e a esse res-
peito, não terá sido fortuita a escolha do gênero écloga. Vanda
anas tácio aponta que o surgimento da écloga no renascimento res-
pondia a um antigo preceito, estabelecido por Petrarca, no séc. xiV,
de que este gênero poético traz consigo enigmas que apenas o autor
poderá decifrar 13. o bucolismo, a exemplo das insinuações de Pe -

LUís anDré nePoMUCeno e BrUna Pereira CaixeTa

428

11 Teixeira rego, Estudos e controvérsias, p. 167.
12 yosef  H. yerUsHaLMi, “a Jewish classic in the Portuguese language”, in saMUeL

UsQUe, Consolação às tribulações de Israel: edição de Ferrara 1553, Lisboa, Fundação Calouste
gul  benkian, 1989, p. 86.

13 VanDa anasTÁCio, Enigmas pastoris e disfarces amenos. Reflexões sobre a poesia bucólica
portuguesa do séc. XVI. Disponível em: http://www.vanda-anastacio.at/articles/enigma.pdf.
a formulação de Petrarca está na carta Fam. x 4 (de 1349), dedicada ao irmão gherardo:
ali Petrarca comenta com o irmão os motivos que estiveram por trás da elaboração do seu
Bucolicum carmen (especialmente o primeiro poema), revelando informações pessoais,
escondidas por meio de enigmas: FranCesCo PeTrarCa, Letters on Familiar Matters (Rerum
familiarium libri IX-XVI), Trans. aldo Bernardo, Baltimore/London, The Johns Hopkins
University Press, 1982, pp. 69-75.
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trarca, e depois pelas lições de sannazaro, entrou para a história do
re  nascimento como um estilo ambíguo, pleno de alegorias, uma es -
pécie de poematis genus ambigui, no dizer do próprio Petrarca, con for -
me análise de rita Marnoto: “o disfarce pastoril tem as suas regras,
que são estabelecidas à partida, e que são dotadas de coerência pró-
pria. Quem entra no jogo deve respeitá-las – jogando com elas.
Desta feita, a cena abre-se para pôr a descoberto a essência dialógica
que é própria do texto bucólico – enquanto poematis genus ambigui” 14.  

Com Bernardim ribeiro, portanto, não foi diferente. o grande
nome do bucolismo português, cristão-novo ou judeu propria-
mente, também parece ter disfarçado, na singeleza dos seus textos,
o vínculo com a filosofia judaica (sobretudo das comunidades sefar-
ditas) e com a literatura consolatória de samuel Usque, da Cabala e
do Zohar. Um dado que inicialmente nos seduz para essa aproxima-
ção histórica é o fato de a edição princeps de sua obra ter saído pela
tipografia do judeu português exilado abraão Usque, em 1554,
local onde se estampara, um ano antes, a Consolação, de samuel
Usque. o volume das obras de Bernardim (que incluía a Menina e
moça, acompanhada das cinco éclogas e de poemas menores, bem
como da écloga Crisfal, atribuída a Cristóvão Falcão) formava, junto
com a Consolação de Usque, o corpus editorial dos únicos livros em
língua portuguesa estampados por uma tipografia especializada em
assuntos de interesse judaico, editados apenas em espanhol, he -
braico e latim. 

Bernardim ribeiro e Usque se identificam na temática e, muito
eventualmente, no estilo: nos dois autores, o apelo ao anagrama atri-
buído a nomes de personagens é um artifício frequente, somado ao
uso de uma terminologia tipicamente judaica (termos como “tribu -
la ções”, “desterro” ou “saudade”, por exemplo), com preferência
pelos estados de sofrimento e desespero, bem como pela lamenta-
ção de um pastor que partilha a angústia na conversa com um
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14 riTa MarnoTo, A arcadia de Sannazaro e o bucolismo, Coimbra, Faculdade de Letras,
1996, p. 23.
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amigo, dividindo com ele a consciência da sua condição de saudoso
e exilado. Uma das poucas distinções entre a obra de Bernardim e a
de samuel Usque está no fato de que em Bernardim, a abordagem
das tribulações é feita de forma literária e alegórica, enquanto que
em Usque o texto, de caráter mais tratadístico (apesar da estrutura
em écloga) é notoriamente direcionado à comunidade dos judeus
portugueses do exílio 15. isso quer dizer que a literatura bernardi-
niana, ao longo dos séculos, acabou sendo recebida também por lei-
tores não-judeus, envolvidos que foram seja pela sedução mera-
mente romanesca e amorosa, seja pelos componentes filosóficos
neoplatônicos, na linha de outros escritores renascentistas, como
Camões, Jorge de Montemayor ou Diogo Bernardes. Mas o que há
de romanesco e amoroso na obra bernardiniana, conforme obser-
varam outros críticos, é apenas disfarce para a discussão de motivos
filosóficos. 

Portanto, os interesses que movem este ensaio vinculam-se ao
significado da saudade (como motivo filosófico) nas Éclogas de Ber-
nardim, a partir de suas acepções platônicas e neoplatônicas (de
Platão e Plotino) e cabalísticas (do Zohar, especialmente), pensando-
-se historicamente na razão consolatória dessas éclogas, a exemplo
da Consolação de Usque.  

a opção pelo tema da saudade se justifica por ser esta imanente
às perdas identitárias que compõem o quadro existencial dos perso-
nagens de Bernardim (o exílio, a perda da amada e da própria iden-
tidade étnica e cultural). a saudade revela-se o resultado de todas as
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15 antónio Cândido Franco faz a seguinte aproximação entre os dois autores: “as afi -
ni dades existem, até na dimensão catastrófica que faz passar do mundo físico para o da
memória, mas a tematização do amor humano, que é obstinada e exclusiva em Bernardim,
não conta para Usque, como para Bernardim não conta, pelo menos de forma patente, a
aflição histórica de israel. os pastores de Usque vivem a condição de solitários desterra-
dos da presença de Deus, enquanto os de Bernardim a de exilados da presença do ser ama -
do. Há desterro em ambos, mas por razões diferentes, que só por analogia de efeito são
afins: anTónio CânDiDo FranCo, O essencial sobre Bernardim Ribeiro, Lisboa: imprensa na -
cional/Casa da Moeda, 2007, pp. 33-34. 
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perdas e sinônima da busca do homem pela (re)ligação com o mun -
do divino, um dos principais motes da filosofia neoplatônica e do ju -
daís mo. Para uma melhor abordagem da mística bernardiniana, ana -
li saremos também o papel espiritual da figura feminina e dos
per sonagens-consoladores nas cinco éclogas do poeta, buscando si -
mul  taneamente uma aproximação estilística entre Bernardim e
Usque, sem que seja este um ensaio meramente comparativo, mas
com a intenção de mostrar as semelhanças que por certo exis tem
entre os dois e que possibilitam a compreensão das éclogas do poeta
pas toril português também como um texto de natureza consolatória.

2. O enredo das Éclogas e a manifestação mística da saudade

o disfarce pastoril, presente nas cinco éclogas de Bernardim, é
expresso num enredo simples, apoiado em três ações consecutivas e
interligadas: um pastor leva uma vida tranquila até se apaixonar
pelos encantos de uma pastora; com a aparição e posterior distan -
cia mento dessa mulher, a vida do pastor passa por uma súbita e es -
tra nha mudança, instalando-se uma crise psicológica; por fim, surge
um pastor amigo que diz ter passado pela mesma circunstância, e
que assim, revela sua experiência para consolar o pastor que está a
lamentar seus infortúnios; ao fim desta conversa, o jovem pastorzi-
nho terá refletido sobre a razão existencial de sua desventura. 

o que estará oculto, ou disfarçado, no enredo pastoril bernardi-
niano é exatamente o sentimento resultado da ausência da figura fe -
mi nina, bem como a mudança por ela provocada. o corte existen-
cial na vida desses personagens se torna mais dramático, porque a
revelação de Deus, pela fulguração da imagem da mulher, mostra-se
profundamente niilista, uma vez que essa mesma mulher amada se
torna uma espécie de “divindade ausente”, gerando a desesperança
fomentada pelo sentimento do “encontrar para perder”, no dizer de
Helder Macedo 16. Curiosamente, o encontro com o mundo metafí-
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16 HeLDer MaCeDo, “Bernardim ribeiro”, in MaCHaDo, Dicionário, p. 417.
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sico não gera a serenidade, porém a inquietude, situação em que o
homem se torna o inimigo dele mesmo, ou alheio a si mesmo 17; em
síntese, o retrato do homem alienado, estranho a sua própria cultura
e identidade. a saudade, na obra de Bernardim, a exemplo de
outros escritores ibéricos, assume aqui um sentido particular: será a
sau dade da pátria perdida, mas também a saudade de Deus, que
teve como representante material a presença da mulher e a inquie-
tude espiritual que ela desencadeia. 

o que constitui o sentimento da saudade, quando se pensa nos
seus efeitos sensoriais e psicológicos, parece ser também aquilo que
o caracteriza na sua vertente metafísica: uma mistura paradoxal de
estados de ânimo que oscilam entre a dor e o prazer, como um sen -
ti mento de renúncia, que pode despertar a angústia e a dor pela
perda, mas também o desejo e a doçura da lembrança 18. num vo lu -
me curto, porém esclarecedor, sobre a saudade como motivo de fi -
lo sofia, antónio Braz Teixeira ensina que, ao longo dos ciclos histó-
ricos de poetas e pensadores que escreveram sobre esse sentimento
ti picamente ibérico (dos trovadores medievais aos teóricos do séc.
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17 o estranhamento de si torna-se tema recorrente e complexo na literatura de Ber-
nardim ribeiro. Fauno, na écloga i, dirá ao desesperado Pérsio: “[o mal] então pôs-te em
tal extremo/ que te fez de ti alheio”. Jano também admite na écloga ii, conversando con-
sigo: “eu mesmo a mim mesmo estranho”, e depois repetirá esse discurso invariável na
écloga iV: “de mim eu me desavim,/ e pois eu me sou imigo/ quem me vingará de mim?”,
para encontrar resposta no discurso de ribeiro, na écloga V: “De mim mesmo sou ini-
migo,/ de mim me quero guardar”, ou no discurso de agrestes, na mesma écloga: “que
de mim mesmo sou imigo/ para me mais condenar”. a edição utilizada para as referências
das éclogas é BernarDiM riBeiro, Obras de... ed. Maurício Matos e Helder Macedo,
Lisboa, editorial Presença, 2010.

18 Carolina Michaëlis de Vasconcelos, na busca das raízes etimológicas do termo “sau-
dade”, percebe que a palavra (de origem ainda incógnita) apresenta em si uma ambigui-
dade bastante singular, podendo se relacionar tanto a “saudar” (de salutare) ou “saudação”,
ou mesmo “salvação”, quanto a seu oposto, “a solidão”, o “abandono”. Portanto, a sau-
dade (seja a saudade da pátria, ou de alguém, ou de algum momento na vida), assim como
as contradições do amor, na visão dos humanistas, é um sentimento duplo de abandono e
es perança, de alegria e tristeza. Cf. CaroLina MiCHaëLis De VasConCeLos, A saudade por-
tuguesa, Lisboa, guimarães editores, 1996, pp. 47-48, e 54. Para os pastores de Bernardim
ribeiro, é o sentimento do exílio misturado à esperança de salvação.   
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xx), a matéria da saudade portuguesa assumiu duas grandes di -
mensões: de um lado, a saudade imanente ou fenomenológica, que
tem traços pessoais e subjetivos; e de outro, a saudade transcen-
dente, ou metafísica 19. o estudo de Braz Teixeira nos revela, por-
tanto, que desde o rei D. Duarte (1391-1438), a saudade tem sido
ma téria de reflexões profundamente filosóficas 20. 

no caso de Bernardim ribeiro, conforme ainda discutiremos, a
sau dade adquire contornos diversos, que vão da esfera romanesca à
dimensão metafísica (a saudade de Deus e da espiritualidade per-
dida), passando pela dimensão cultural (a saudade de uma identida -
de própria). a visão fulgurante de suas pastoras, mistura de erotis -
mo e êxtase espiritual (lembre-se, por exemplo, a imagem de Joana
nas águas do rio, na écloga ii), será responsável por lembrar aos
pastores a presença de Deus na terra, mas ao mesmo tempo, a
amargura da dor amorosa. De qualquer forma, a missão das pasto-
ras será a de revelar a seus amantes a condição de exilados do mun -
do divino, a partir da percepção de uma realidade de alheamento
psicológico e desterro geográfico, conforme se percebe, por exem-
plo, na fala de Jano, na écloga ii: 

De si ela o desterrou,
para longe terra estranha, 
seu mal só o acompanhou. 21

revelada a condição de “desterro”, que aparecerá tanto numa
mu  dança de terra (“para longe terra estranha”), quanto numa mu -
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19 anTónio Braz Teixeira, A filosofia da saudade, Lisboa, Quidnovi, 2006, p. 17.
20 D. Duarte, primeiro teórico do conceito de saudade na língua portuguesa, já perce-

bia nela as raízes de um paradoxo sentimental: “e outros vêm daquelas cousas que a
homem praz que sejam, a alguns com tal lembrança que traz prazer e não pena. e em
casos certos se mistura com tão grande nojo, que faz ficar em tristeza”, ou ainda “e
aquesta saudade é sentida com prazer mais que com nojo ou tristeza”. Cf. D. DUarTe, Leal
conselheiro, org. João Morais Barbosa, Lisboa, imprensa nacional/ Casa da Moeda, 1982, 
pp. 129 e 130.

21 BernarDiM riBeiro, Obras de..., p. 274. 
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dan ça interior (“De si ela o desterrou”), os pastores mudarão tam -
bém de uma vida pastoril caracterizada pela amenidade para outra
vida marcada pelo sofrimento e pelo estranhamento de si (“seu mal
só o acompanhou”), sem compreenderem ainda a natureza desse
exílio de Deus, o que será evidenciado apenas na parte consolatória
de cada uma das éclogas. Mas a presença fugidia da mulher deixa
uma certeza aos pastores: a de que a tranquila vida pastoril que leva-
vam é sinônima de “engano”, e a tormentosa vida que depois
irrom pe é “desengano”, portanto uma existência que, a despeito da
inquietude, revela-se o desengano de uma ilusão.  

a imagem da mulher como presença de Deus no exílio do ho -
mem foi também matéria abordada pelo Zohar, ou Livro do Esplen-
dor, obra que reúne boa parte da mística da Cabala sefardita medie-
val. o Zohar é uma compilação de vários comentários místicos
sobre a Bíblia, compostos, em sua maior parte, durante o último
terço do século xiii, sob a responsabilidade do rabino Moisés de
León e de autoria atribuída a simón Ben yohai, um profeta mila-
groso do século ii. a ideia mais recorrente desses tratados é a de
que o próprio Deus está escondido e inatingível, mas revela-se em
potência (ou melhor, em dez potências, que serão chamadas de sefi-
rot), e que o comportamento da humanidade tem um efeito nesses
sefirot e, portanto, sobre Deus. o papel do homem, então, é restau-
rar, por uma vida de santidade, a perfeição de Deus, interrompida
pela queda do homem. Uma dessas potências divinas é conhecida
como shekinah, a manifestação feminina de Deus 22.

a shekinah é a mediadora entre o céu e a terra, mas desde a
queda, ou desde o exílio da Comunidade de israel, sua atividade está
in terrompida: “Quando israel manchou a Terra santa com seus
pecados, expulsou a Schechiná de sua morada e a lançou ao exílio [...].
Desde esse momento, o pacto entre israel e Deus foi quebrado” 23.
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22 rayMonD sCHeinDLin, História ilustrada do povo judeu, rio de Janeiro, ediouro, 2003,
pp. 176-177.

23 O ZOHAR: o livro do esplendor (seleção de ariel Bension, trad. rose Mehoudar e rita
galvão), são Paulo, Polar, 2008, p. 103.
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Como potência feminina (pois também é chamada de senhora), a
shekinah assemelha-se muito às aparições femininas reveladoras que
estão nas éclogas de Bernardim: a senhora é manifestação de Deus
na terra, mas ao mesmo tempo revela a condição de exílio do ho -
mem. Também ela encontra-se no exílio e, para aqueles que a en -
xer gam, ela se mostra como a própria condição de ser do desterro
existencial. Trata-se assim de um duplo exílio: é o afastamento do
ho mem em relação à divindade, mas também o desterro histórico
da comunidade de israel. no judaísmo, o duplo exílio é consequên-
cia da atitude humana: a Consolação às tribulações de Israel, esse longo
tratado “histórico” 24 e profético de samuel Usque, resume-se na
con cepção de que israel havia rompido com o pacto de Moisés, e
que essa era a razão do exílio e do sofrimento. Usque, na trágica his-
tória dos tribunais de inquisição em Lisboa e em toda a europa,
afirma que havia, sim, uma intolerância imperdoável entre católicos,
mas admite que, na essência, a ira de Deus se voltava contra aqueles
cuja apostasia e idolatria levaram à violação do pacto. seu livro é
uma admoestação aos cristãos-novos, especialmente os portugue-
ses, a quem o tratado era dedicado, e a quem ele incita à conversão
e ao arrependimento; mas é ao mesmo tempo, uma profecia mes-
siânica dos tempos vindouros. Dos três pastores-personagens em
cena, ycabo é o povo de israel; zicareo (anagrama de zacarias) é a
memória do passado, plena de pecados e idolatrias a deuses estran-
geiros; e numeo (anagrama de naum) é a consolação do futuro, o
pastor messiânico. em síntese, é a história da violação do pacto,
mas ao mesmo tempo, a promessa consolatória da vida no mundo
que virá. numeo garante que o povo de israel tem parte neste
mundo 25. em outros termos, o exílio do povo de israel é suscetível
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24 o livro de samuel Usque não é exatamente um tratado histórico, no sentido
moderno do termo. no séc. xVi, a historiografia dos judeus sefardins exilados tem um
caráter bem mais profético e escatológico do que propriamente científico: cf. yoseF H.
yerUsHaLMi, “a Jewish classic”, in UsQUe, Consolação, pp. 46-50.

25 saMUeL UsQUe, Consolaçam às tribulaçoens de Israel (ed. de Mendes dos remédios),
Coimbra, França amado, 1906-1908, livro iii, p. 47 e segs.
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de uma regeneração, ou seja, nele o homem tem a possibilidade de
corrigir o seu erro de ter “caído”, bastando distanciar-se da idola-
tria e buscar uma vida de santidade, um dos princípios essenciais do
Zohar. 

na tese de Helder Macedo, as éclogas de Bernardim ribeiro
revelam que é o próprio surgimento da shekinah (a fulguração da
imagem feminina) que sinaliza para esta possibilidade de regenera-
ção, pois sua manifestação revela aos pastores que a condição mate-
rial deste mundo (o engano da tranquila vida pastoril) não passa de
uma ilusão existencial, uma espécie de segundo exílio, no qual o
homem continua repetindo o seu erro, mantendo-se exilado. Con-
tudo, a mulher será aquela que testemunha o exílio, mas não a que
salva o homem desta condição; cabe a ele vigiar-se para não perma-
necer na vida do “engano”, pois agora lhe foi lembrada a sua fun -
ção na terra: a de buscar orientar-se para o plano divino, a de res-
taurar a perfeição de Deus e compreender a natureza do “engano”.
Dessa forma, tanto as pastoras bernardinianas 26 quanto a shekinah
dos judeus serão as mensageiras, aquelas que testemunharão aos ho -
mens a razão de sua existência na “terra estranha”.

a esse respeito, e na trilha da formação humanística de Bernar-
dim ribeiro, há de se considerar ainda uma das temáticas centrais
da filosofia platônica, e muito em voga entre renascentistas: a remi-
niscência. segundo Platão, conforme lição dos neoplatônicos da
época de Bernardim, está gravada na alma a real verdade das coisas,
mas só os homens que têm lembrança dessa verdade é que a dese-
jam. e esse desejo é despertado pelos simulacros da beleza, do bem
e da igualdade existentes na realidade da matéria, que nada mais são
do que cópias do Belo e do Bem autenticamente verdadeiros, refe-
rentes ao mundo divino. em síntese, o homem deveria se valer dos
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26 a Maria de Pérsio (écloga i), a Joana de Jano (écloga ii), a Dina de Jano (écloga iV)
e a ribeira de ribeiro (écloga V), bem como Belisa, aônia e arima, do romance Menina 
e Moça.
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simulacros da realidade material para a primeira compreensão do
mundo divino 27.

Tendo isso em vista, e considerando a literatura de Bernardim,
entende-se que a função da mulher, como testemunho da divindade
na terra, é despertar nos jovens pastores a ciência de um Deus au -
tên tico, do qual eles estão afastados, mas para o qual devem regres-
sar. a reminiscência só é possível por meio de uma alma desperta, e
esse fenômeno, nas éclogas bernardinianas, será sempre o desenca-
dear de uma paixão amorosa, como nos atesta, por exemplo, o nar-
rador da écloga iV:

[...] vendo a Dina num dia,
logo da vista cegou,
que dantes da alma não via 28.

nos versos acima, ainda há referência a outra concepção platô-
nica: o corpo como prisão da alma. Por isso, o entendimento da
alma dependerá da perda dos sentidos corporais, pois que a revela-
ção, no seu sentido platônico, está direcionada ao espírito. é como
se, necessariamente, para a alma ficar desperta, fosse preciso pri -
mei ro que o homem perdesse o seu sentido da visão. sobre isso,
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27 Platão, na sua distinção entre os dois mundos (o sensível e o inteligível), ensina –
pelas palavras de sócrates – que só pela reminiscência o homem é capaz de perceber,
mesmo palidamente, que a beleza deste mundo é espelho da beleza do mundo perfeito. é
esta a lição que está no Fédon, por exemplo, quando sócrates, pouco antes da morte, argu-
menta sobre a natureza da alma (Fédon, 74c-74e). no Mênon (81c-86d), o filósofo irá mos-
trar que a alma, lembrando-se das verdades do mundo perfeito (de onde ela deriva), já tem
em si o conhecimento da verdade “das coisas que são” em nós mesmos. a reminiscência,
ou anamnese, como foi chamada pelos gregos, é a única forma de que a alma dispõe para
recuperar as estruturas ontoepistemológicas de que a própria alma se alimentava no
mundo divino. Veja-se ainda José TrinDaDe sanTos, Para ler Platão. Vol. II: O problema do
saber nos diálogos sobre a teoria das formas, são Paulo, Loyola, 2008-2009, p. 17. na verdade, a
reminiscência é a via teórica que explica a percepção da idealidade pela alma como distinta
da experiência vivida. Daí a teoria da existência anterior da alma e sua imortalidade, e a
percepção platônica de que a verdade não está neste mundo, com o seu jogo de aparências.

28 BernarDiM riBeiro, Obras de..., p. 274.
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Platão diz que “se pretendemos algum dia obter um conhecimento
puro de qualquer coisa teremos que nos libertar do corpo e obser-
var as coisas em si mesmas com a alma exclusivamente” (Fédon,
66e). sendo assim, o entendimento da mensagem divina, a recorda-
ção da alma, também só será possível pela perda do sentido da
visão, e pelo ato de “ver” exclusivamente com a alma. 

na écloga de Bernardim, a mudança de hábitos ligados à vida
pastoril, começando com a mudança do espaço geográfico, para
completar com o descuido das necessidades do gado (fatos comuns
em todos os cinco poemas), atesta um tipo de renúncia à matéria 29.
Veja-se, a exemplo, o que diz o narrador da écloga i:

Logo então começou
o seu gado emagrecer;
nunca mais dele curou [...].
[...]
Desque me ele mal chegou,
tamanho me pareceu,
que o campo me enfastiou
e o gado me aborreceu,
aqui verás qual estou 30,

ou ainda a pergunta emblemática de silvestre a amador, na 
écloga iii:

Como vens afadigado,
amador, quem te fadiga
que vens sem ti e sem gado
sem tento, como atentado,
que não sei o que te diga? 31
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29 na Menina e moça, acontece fato diverso, mas com idêntico significado: no segundo
livro, Bimarder, o cavaleiro inicialmente não identificado, abandona a vida militar, as fide-
lidades sentimentais anteriores e se torna pastor, mudando a vida, a identidade e o próprio
nome – fatos profundamente significativos de sua mudança espiritual. Para uma análise
desse episódio, veja-se HeLDer MaCeDo, Do significado oculto, p. 102.

30 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga i, pp. 225 e 234.
31 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga ii, p. 261.
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em Portugal, a questão da reminiscência do mundo divino será
abordada por um viés que sempre teve forte relação com a cultura
ibérica: a saudade. Como dito anteriormente, a saudade, desde a
idade Média, foi alvo de reflexões filosóficas, e no renascimento,
amplia-se com influência do neoplatonismo. se pensarmos no com-
plexo sentimento que caracteriza os pastores bernardinianos depois
da visão da mulher amada, perceberemos que se trata de uma mis-
tura de solidão, de perda e falta, com dor e angústia, mas ao mesmo
tem po, com a terna lembrança e o desejo erótico, mesclados a
fortes pinceladas de espiritualidade – sensações díspares que cons-
tituem a íntima natureza da saudade para muitos dos pensadores
portugueses. esse composto de sensações será decisivo para a per-
manência dos pastores no seu caminho rumo ao “desengano”,
ainda que seja o tortuoso caminho da renúncia e do sacrifício. Pelas
palavras de amador, na écloga iii, é possível entender esse despro-
pósito da natureza da saudade:

não cuides que minha dor 
me dá repouso em dizê-la,
que quanto mais cuido nela
tanto ela é maior,
e eu, mais contente dela 32.

embora todos os pastores das éclogas de Bernardim desejem a
presença da figura feminina, esse contato só será possível pelo viés
da saudade, dada a natureza mística e divina da mulher. segundo
antónio Cândido Franco, “saudades são sinais de separação, mas
sem saudades não há vínculo ao que se perdeu. sem memória não
há alargamento do amor, [...] e sem separação do ser amado não há
memória” 33. Portanto, para que o amor seja estendido e o pastor
esteja em permanente contato com a amada (ainda que distante), ele
dependerá da saudade, esse sentimento que torna presente as coisas
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32 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga iii, p. 262.
33 FranCo, O essencial sobre Bernardim Ribeiro, p. 43-44.
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ausentes. Como o pastor “vê” com a alma e esta é “maximamente se -
melhante ao divino, ao imortal, ao inteligível” (Fédon, 80b), ele está
desejando vincular-se à potencialidade mística da imagem feminina.

Franco cita o amor como o sentimento que será “alargado” pela
me mória. esta relação entre o amor e a memória é outra importante
parte do processo de ligação do pastor à amada, ou do homem a
Deus. é platonicamente a ciência do mundo divino que se encerra
nas relações amorosas e na própria natureza do desejo. Leonardo
Coimbra, outro filósofo moderno da saudade, considera que o
amor humano é sempre saudade de Deus 34. nesse sentido, por-
tanto, o amor, motivo imprescindível para a saudade, deverá ser
concebido como saudade de Deus, e compreendido, nas éclogas de
Ber nardim, como chama primeira de um corte existencial. Por ex -
tensão, este amor será definido também como o próprio amor de
Deus, e mais que isso, a saudade de Deus, este Deus manifestado e
re velado pela potência feminina. Plotino, cuja obra neoplatônica
começava a ser disseminada entre os humanistas (Marsilio Ficino
verteu-lhe as Enéadas para o latim em 1485), igualmente fala que o
amor será o intermediário entre o amante e o amado e que “será o
olho com o qual é dado ao desejante ver o objeto do seu desejo” 35.
Portanto, nos personagens de Bernardim, a permanência do desejo,
pela íntima substância da saudade, significa também a permanência
do amor, ou a eternização do amor; em termos judaicos, na sua
notória identificação com o platonismo, esse amor é também a re -
no vação do pacto com a comunidade de israel, o intermediário
entre Deus e o homem.

se a memória é o caminho para o amor, este será mediado pelo
desejo. Por isso dizemos ser a saudade a união da memória e do de -
sejo, advindos da falta (ou estado de solidão, ou soïdade 36). essa teria
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34 Teixeira, A filosofia da saudade, p. 46.
35 PLoTino, Tratados da Enéadas (Trad. américo sommerman), são Paulo, Polar, 2000,

p. 105.
36 CaroLina MiCHaëLis De VasConCeLos, A saudade portuguesa, p. 49.
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sido também uma reflexão de Leão Hebreu, outro dos humanistas
platônicos, nos seus Diálogos de Amor, em que o pensador procura
unir o platonismo com a filosofia mística judaica. no primeiro diá-
logo, Fílon, que está dialogando com sofia, ao reconhecer o vínculo
do amor com o desejo, e vice-versa, explica:

o amor se pode definir como desejo de gozar com união a coisa conhe-
cida por boa, mesmo que o desejo pressuponha ausência da coisa desejada.
existindo e possuindo-se a coisa boa, sempre é possível sentir desejo, não já
de a ter, mas sim de a fruir com união cognoscitiva; e essa futura fruição
pode desejar-se, porque ainda não existe. Tal desejo chama-se amor, e é de
coisas não possuídas que se deseja alcançar, ou então de coisas já possuídas
que se deseja fruir com união: a um e outro chama-se desejo, mas ao se -
gundo amor. 37

na linguagem poética de Bernardim ribeiro, o amor é também
determinante para a recordação, por sua vez a base para a existência
e continuidade do amor. Para fechar essa relação de dependência
dos sentimentos, antónio Cândido Franco, ao comentar os Diálo-
gos, de Leão Hebreu, arremata dizendo que o desejo vai representar
o amor na ausência 38.

assim se justifica a conjugação entre neoplatonismo e o ju daís -
mo 39, considerando-se a figura feminina como revelação, ou potên-
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37 Leão HeBreU, Diálogos de amor (Trad. de giacinto Manuppella), Lisboa, imprensa
nacional/ Casa da Moeda, 2001, pp. 99-100.

38 FranCo, O essencial sobre Bernardim Ribeiro, p. 90.
39 sobre as relações entre neoplatonismo (especialmente plotiniano) e judaísmo, gio-

vanne reale explica que na base da metafísica plotiniana (“a interioridade e a concepção
do fim supremo do homem posto na união místico-estática com Deus”) encontra-se quase
certa a influência de Filo, o Judeu (gioVanni reaLe, História da filosofia grega e romana. Vol.
8: Plotino e neoplatonismo (Trad. Henrique C. de Lima Vaz e Marcelo Perine), são Paulo,
Loyola, 2008, p. 24-25). Mas o contrário também se deu: Plotino teve ampla aceitação
entre filósofos judeus: gaBrieLa BaL, Silêncio e contemplação: uma introdução a Plotino, são
Paulo, Paulus, 2007, p. 148. Também reinholdo Ullmann esclarece que a ideia da descida
e do retorno ao Uno, base essencial do pensamento plotiniano, foi utilizada por judeus a
partir do séc. Vii: reinHoLDo aLoysio ULLMann, Plotino: um estudo das Enéadas, Porto
alegre, eDiPUCrs, 2002, p. 207.
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cia de Deus e do mundo divino, a ser resgatada pela saudade (na
mistura de solidão, lembrança, desejo e amor). sobre essa relação
entre neoplatonismo e judaísmo, a partir da idade Média, a justificar
a filiação de Bernardim ribeiro, Pinharanda gomes acrescenta: “a
Cabala sefardita é mais filosófica, apresenta maiores conotações
com o neoplatonismo, o aristotelismo e o pitagorismo, tende à mís-
tica como análise interior [...], opondo-se à Cabala ativa e prática do
norte da Provença” 40.

ainda em relação aos pastores de Bernardim, falta-lhes agora
en tender o motivo de sua condição existencial tão atribulada e por -
que entraram nela. só é possível compreender essa condição a par -
tir do diálogo com o outro, identificado como o pastor-amigo, ou
interlocutor, que viveu ou passou pela mesma experiência. a visão
da figura feminina mostrou aos pastores o que é a existência do exí -
lio; os interlocutores dos poemas mostrarão a razão de eles estarem
nela e como vivê-la a rigor. o papel do interlocutor terá outra deci-
siva contribuição nas cinco éclogas de Bernardim, identificando-se
como mais uma das particularidades judaicas de sua literatura.

3. As tribulações como purificação 

e encontro do mundo divino

a primeira observação que os interlocutores fazem aos pasto-
res é sobre a mudança de comportamento em relação à vida pasto-
ril: os personagens de Bernardim estão divididos entre antes e
depois da visão fulgurante da mulher, sem saberem ao certo como
agir frente ao “engano” e ao “desengano”. este estado de ser, que
po demos denominar de “jânico” (por referência ao deus bicéfalo
Jano, que tem sua cabeça orientada para dois lados opostos, e por
referência ao nome do personagem de Bernardim, o Jano das éclo-
gas ii e iV), pode ser metaforicamente percebido numa passagem
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emblemática da écloga ii, em que Jano segura de um lado o cajado
(alusão à vida de pastor), e de outro, o sapato esquerdo de Joana
(único resquício concreto da mulher que outrora esteve ali e, por-
tanto, alusão à lembrança do mundo divino):

Toda a sapata e os peitos 
em lágrimas se banharam,
muitos foram os respeitos
que tanto choro causaram.
encostado ao seu cajado,
a sapata na outra mão, 
depois de um longo cuidado,
de dentro do coração
começou a falar, cansado. 41

o “estado jânico”, a condição da fronteira entre dois mundos, é
si nônimo de profunda angústia. os pastores Pérsio, Jano (écloga
ii), amador, Jano (écloga iV) e, por fim, ribeiro (écloga V), em si -
tuações existenciais espantosamente semelhantes, lamentam a vida
de tormentos no exílio, vendo apenas na morte a solução para o
“mal”. a partir de então, o consolo de seus interlocutores alterna
palavras de conforto com relatos de experiências passadas e conse-
lhos para suportar as dores, numa linguagem que muito se aproxima
do discurso consolatório de samuel Usque, na sua Consolação às tri-
bulações de Israel. Bernardim ribeiro, ao colocar em cena pastores
que se identificam no sofrimento, e que se consolam mutuamente,
es taria harmonizado com os livros proféticos e consolatórios do ju -
daísmo sefardita. o poeta deve ter dividido com Usque a noção de
um “descobrimento da alegria no sofrimento partilhado” 42, tendo
israel como o ideal metafísico de nação. Como as éclogas, também
a Consolação de Usque se constituiu de uma narrativa em três mo -
men tos: o exílio (com a revelação), a consolação e a fase de aceita-
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41 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga ii, p. 242.
42 PinHaranDa goMes, História da filosofia portuguesa, p. 185.
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ção, momento final de esperança. ali, o pastor ycabo faz um longo
re lato desde a queda de israel do éden, até as primeiras traições e
infidelidades da vida levada pela comunidade israelita após esta
queda, chegando, por esse relato lamentoso, a compreender seus
pe cados e a eles relacionando a história manchada de tribulações.
Tal passagem também se assemelha muito a algumas frases de pas-
tores bernardinianos, como na fala de agrestes: 

Mas pois que eu o mereço
e a causa me condena,
por remédio a morte peço,
pois a vida que padeço
é paga de minha pena. 43

ou esta de Jano, na écloga ii:

e por meu mal ser mor inda,
de mim tenho agravo mor:
que da minha mágoa infinda
eu fui parte e causador. 44

no entanto, esta punição será explicada por zicareo e numeo,
os amigos consoladores de ycabo, como um ato propositado de
Deus, um ato de amor, graça e justiça ao povo de israel, pois como
ser justo que é, Deus castigará a desobediência dos seus filhos, e
jus tamente por fazê-lo, é que terá para com eles um ato de compai-
xão, pois quer ter de volta para si os filhos que, segundo a com-
preensão judaica, foram eleitos e predestinados a vivenciar uma vida
de tribulações e recompensas posteriores (lembremo-nos de Piério,
na écloga ii, ao profetizar a vida de “mal” pela qual Jano passaria).
se gun do as palavras de zicareo e numeo, Deus é aquele que ao
mes mo tempo é justo e misericordioso, e para obter dele o perdão,
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44 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga ii, p. 243.
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os povos eleitos deverão observar suas vidas, evitando a idolatria e
olhando para a religião 45. 

Conselho semelhante será oferecido por Fauno, Franco, silves-
tre, africano e agrestes aos pastores Pérsio, Jano, amador, Jano e
r ibeiro, respectivamente. Há algo de estoico nesses interlocutores
conselheiros, que são capazes de enxergar a tribulação dos amigos
(em geral, são também as suas próprias tribulações), e oferecer as
bases éticas de uma vida regida pela virtude. não deixa de haver aí
um vestígio de Platão e do neoplatonismo, e muito fortemente uma
lembrança de Plotino, para quem a “disciplina moral, a coragem e
todas as virtudes são purificações” 46. 

Dessa forma, tanto os consoladores zicareo e numeo, do livro
de Usque, quanto os consoladores dos cinco poemas de Bernardim,
apostam na passagem sóbria do homem pelas tribulações, com
vistas a uma recompensa final, que é unir-se novamente ao reino
que foi duplamente abandonado, no exílio da queda original, e
agora, no exílio do distanciamento religioso. assim, veremos que
tanto o livro de Usque quanto a literatura de Bernardim como um
todo, aqui incluindo a Menina e moça, a sextina e o romance “ao
longo da ribeira”, revelarão pastores tristes, porém consolados, na
espera da futura bem-aventurança. é a antiga projeção messiânica
que Usque e toda a comunidade de israel esperam (com a vinda do
Messias), e que os pastores de Bernardim anteveem, numa implícita
esperança de libertação do exílio. é o que revela, por exemplo, o
Fauno da écloga i, no fim de seu diálogo com Pérsio:

Pérsio, que não há ninguém 
que possa sofrer um mal
sem se alembrar de algum bem. [...]
se fores atribulado, 
se esforçado e sofrido,
serás bem aventurado. 47
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45 UsQUe, Consolaçam, p. i-vi.
46 PLoTino, Tratados das Enéadas, p. 29.
47 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga i, p. 236. 
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os amigos consoladores, nesse sentido, terão um desempenho
tão nobre quanto o da figura feminina, que veio relembrar os pasto-
res de sua situação de exílio. Também eles terão uma função revela-
dora, orientada para a vida de tribulações, mas por meio de uma
retórica messiânica. o trabalho iniciado pela figura feminina che-
gará a depender da própria natureza da consolação, pois que a remi-
niscência, ou a saudade do mundo divino, será o ponto de equilíbrio
para que a mulher, manifestação da potência divina, seja constante-
mente lembrada pelos pastores na vida de tribulações. Lutar para
que a vida de virtudes se realize dependerá muito da temperança,
se gundo os pastores bernardinianos, e da obediência à religião, se -
gundo o pastor de Usque e toda a comunidade de israel, que ele
está a representar. é essa a essência das palavras estoicas de afri-
cano, na écloga iV: 

Passa teus males com tento
se lhe queres achar cura,
põe em al o sofrimento
que o que parece sem cura
às vezes o cura o tempo.
resistir graves paixões
vem de esforço e valentia,
por que aos fracos corações
falta-lhe a ousadia
nas maiores aflições 48,

ou as de ribeiro, da écloga V, sobre a paciência nas tribulações:

não morras com saudade, 
que valentia não é,
mas tem mui inteira fé
que na mor adversidade
logo remédio se vê.
nem chores, mas torna em ti,
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que te vejo mui mudado;
quem te pôs nesse cuidado
te mandará ir daqui 
e será remediado.

ribeiro, tem confiança
que Deus dará de seu bem
e não percas a esperança,
pois a glória que se alcança 
muitas vezes se detém 49.

ainda que a poesia de Bernardim seja caracterizada pela amar-
gura e pelo fatalismo amoroso, não parece que sua literatura, mar-
geada pela renúncia e pelas perdas, seja necessariamente a expressão
do “encontrar para perder”, conforme aponta Helder Macedo 50,
mesmo que no centro de sua trama, a mulher, objeto de um desejo
ex plosivo e manifestação pura da espiritualidade, venha a tantalizar
os anseios de míseros pastores. a reminiscência – seja no seu sen-
tido platônico, seja na esfera da saudade da amada e da pátria, no
âm bito ibérico ou judaico – instrumentalizada pelo rico acervo da
consolação, serve de elemento no mínimo construtivo. é pelo sen-
timento da saudade (esse misto de dor e satisfação), ou ainda, é pela
substância da memória que os personagens de Bernardim recons-
troem o caminho de um retorno, o caminho de um novo quadro
exis tencial que tanto mais se amplia, quanto mais a própria lem -
bran ça do ausente se faz presente. o mundo pastoril de Bernardim
é desterrado de sua pátria, é saudoso de um bem perdido, mas é
também esperançoso justamente porque a reminiscência lhe serve
de apoio na condição existencial mais adversa. na Consolação de
Usque, o mundo social, saudoso de um bem perdido, terá uma na -
tu reza muito semelhante. Lembrando a famosa sentença da desven-
turada Francesca da rimini no Inferno de Dante, “nessun maggior
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49 BernarDiM riBeiro, Obras de..., écloga V, pp. 308-309.
50 MaCeDo, “Bernardim ribeiro”, in MaCHaDo, Dicionário, p. 417.
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dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria” (Inf. V, 121-
123), zicareo, a encarnação da memória de um passado de tribula-
ções, consola ycabo, a identidade do povo de israel, e pede que ele
desabafe, para que a reminiscência do bem perdido seja o princípio
de vivência renovada de um passado feliz: “[...] antes te roguamos
muito q desabafes cõnosco tuas paixões, por que (sem duuyda) creo
sentires algua melhoria em tua dor, que aos males he aliuio a comu-
nicaçam delles 51. a sentença parece ter ecos das palavras de Pérsio,
na écloga i, de Bernardim:

se por palavras pudera
aqueste meu mal contar,
Tão triste não estivera,
Que o poder desabafar
algum descanso me der 52.

a literatura de Bernardim põe em cena o homem diante de um
im passe, entre a tranquilidade da vida pastoril e as dificuldades da
re velação espiritual, o exílio e a liberdade, com todas as consequên-
cias que advêm de cada um. numa linguagem judaica, as éclogas
pu blicadas em 1554, embora poesia de alcance maior (até o séc.
xix era lida como romance amoroso), afinaram-se com o acervo
de textos consolatórios escritos aos judeus sefardins do exílio,
grande parte deles esperançosa de um retorno à pátria. a julgar pelo
conteúdo místico de sua obra, a pátria não era apenas Portugal, mas
a própria comunidade de israel – tanto do mundo físico, quanto do
mundo metafísico. os pastores de sua poesia transitavam pelo
mundo rústico, a exemplo da literatura convencional da época, bus-
cando encontrar na saudade um motivo de consolo, e mais que isso,
uma razão de persistência do mundo divino, inspirado em Platão,
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em Plotino, em Leão Hebreu – se é que podemos arriscar qualquer
fonte na sua formação filosófica 53.  

Com tudo isso, ainda é difícil compreender quem foi Bernardim
ribeiro. o escasso conjunto de informações de sua biografia nos
deixa a consciência de que boa parte do que lhe atribuímos é apenas
uma possibilidade. Parece certo que suas éclogas muito tinham a
dizer para as comunidades de judeus exilados, mas, ao contrário do
niilismo proposto por Helder Macedo, é possível entrever nos diá-
logos entre seus pastores um forte apelo ao consolo, um caminho
que assume ares proféticos e messiânicos, ampliando as chances de
que aquele volume editado na oficina tipográfica de abraão Usque
em 1554 era também um livro consolatório para os judeus portu-
gueses do exílio. Mesmo que o editor o tenha vinculado a seus inte-
resses de sefardim exilado (quando da edição, Bernardim muito
possivelmente já tinha falecido), o certo é que o livro tomou novos
rumos, distanciou-se da resistência judaica e tornou-se um dos mais
celebrados motivos literários do renascimento. Prova de que a lite-
ratura sobreviveu à resistência política. 
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53 aida santos arrisca a dizer que a cultura literária de Bernardim teria sido “mais rica
do que a que lhe tem sido imputada”, o que a obra não parece desmentir: cf. aiDa sanTos,
“a écloga V de (ou sobre?) Bernardim ribeiro”, Revista da Faculdade de Letras: Línguas e Lite-
raturas, Porto, xiV (1997), pp. 289-315. antónio José saraiva, por sua vez, aponta-lhe
influências “escolásticas e dialéticas”, na sua capacidade de perceber o mundo a partir de
relações entre subjetividade e objetividade (cf. anTónio José saraiVa, Poesia e drama: estu-
dos sobre Bernardim Ribeiro, Gil Vicente e as cantigas de amigo, Lisboa, gradiva, 1996, p. 85 e
segs). a julgar pela formação dos humanistas judeus portugueses de seu tempo (samuel
Usque ou Leão Hebreu, por exemplo), seria possível rastrear um saber profundamente
erudito, sustentado no sincretismo filosófico, transitando entre neoplatonismo, judaísmo
rabínico, poesia humanista etc.
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