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RESUMO
O objetivo da dissertação de mestrado Thomas More e a crise religiosa no
pensamento humanista: o impasse da utopia é estudar a vida e a obra do grande
pensador humanista entre os anos de 1478 e 1516, com a justificativa de que a sua
análise mostrará de que ela é representativa da crise religiosa que ocorria no
pensamento humanista europeu daquela época. Nossa hipótese é de que o livro
que retrata essa crise é Utopia (1516). Para isso, abordaremos conceitos de
filósofos como Eric Voegelin, Leo Strauss, Michael Oakenshott e outros, além de
uma análise minuciosa do período histórico demarcado e do escrito Utopia, para
chegar à conclusão de que ali já se encontravam as tendências futuras da
modernidade.
Palavras-chave: Thomas More; crise; Humanismo; modernidade; utopia;
conhecimento; filosofia da religião.

ABSTRACT
This Master Degree thesis, Thomas More and the religious crisis in humanist
thinking: the utopian crossroads, studies the life and work of More between 1478
and 1516, expecting to show it is representative of the religious crisis which the
whole European humanism was undergoing at that time. We surmise the book
which depicts most clearly this crisis is Utopia (1516). In our analysis, we used
several instrumental concepts developed by the philosophers Eric Voegelin, Leo
Strauss, Michael Oakeshott and others, in order to examine in detail both the
historical period indicated above and the Utopia, and conclude that most future
tendencies of modernity were already indicated there.

Keywords: Thomas More; crisis; Humanism; modernity; utopia; knowledge;
philosophy of religion.

Um “idealista”, segundo as noções de Eichmann, não
era simplesmente um homem que acreditava numa
“idéia” ou alguém que não roubava nem aceitava
subornos, embora essas qualificações fossem
indispensáveis. Um “idealista” era um homem que
vivia para a sua idéia – portanto não podia ser um
homem de negócios – e que por essa idéia estaria
disposto a sacrificar tudo e, principalmente, todos.
Quando ele disse no interrogatório da polícia que teria
mandado seu próprio pai para a morte se isso tivesse
sido exigido, não queria simplesmente frisar até que
ponto se achava cumprindo ordens e pronto para
executá-as; queria também mostrar o “idealista” que
sempre fora. O “idealista” perfeito, como todo mundo,
tinha evidentemente seus sentimentos e emoções
pessoais, mas jamais permitia que interferissem em
suas ações se entrassem em conflito com sua “idéia”.
O maior “idealista” que Eichmann encontrou entre os
judeus foi o dr. Rudolf Kastner, com quem negociou
durante as deportações judaicas da Hungria e com
quem firmou um acordo: Eichmann permitiria a
partida “legal” de alguns milhares de judeus para a
Palestina (os trens eram, de fato guardados pela polícia
alemã) em troca de “ordem e tranqüilidade” nos
campos onde centenas de milhares eram enviados para
Auschwitz. Os poucos milhares salvos por esse
acordo, judeus importantes e membros das associações
jovens de sionistas, eram, nas palavras de Eichmann,
“o melhor material biológico”. O dr. Kastner, no
entender de Eichmann, sacrificara seus irmãos judeus
a sua “idéia”, e assim devia ser. O juiz Benjamin
Halevi, um dos três juízes do julgamento de
Eichmann, foi o encarregado do julgamento de
Kastner em Israel, no qual Kastner teve de se defender
da acusação de cooperação com Eichmann e outros
nazistas de alto escalão; na opinião de Halevi, Kastner
tinha “vendido a alma ao diabo”. Agora que o próprio
diabo estava no banco dos réus, ele se revelava um
“idealista”, e embora possa ser difícil de acreditar, é
bem possível que alguém que vendeu sua alma ao
diabo também seja um “idealista”.
Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém.

The imperfect is our paradise.
Wallace Stevens, The poems of our climate.

There’s going to be a storm.
Última fala da peça The Coast of Utopia,
de Tom Stoppard.
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INTRODUÇÃO
Esta dissertação de mestrado teve seu verdadeiro início há oito anos, quando
o autor entregou seu trabalho de conclusão de curso em Jornalismo na PucCampinas – um livro-reportagem chamado A Crônica dos Encurralados – Relações
de fascínio entre os homens de cultura e o poder. O título e o subtítulo resumem
qual era a intenção e o tema sobre o qual iria estender-se, não só encarando-o como
objeto de pesquisa, mas também como uma obsessão: o que era o mistério do Poder
e por que ele provocava uma fascinação sobre homens que deveriam ter interesses
mais nobres – em especial, o da pela busca da verdade e do conhecimento sadio?
Na verdade, a pergunta era a de uma pessoa ingênua. No dia 11 de setembro
de 2001, o autor descobriu que a questão não era o Poder ou a Cultura, temas tão
comuns em nosso debate jornalístico e acadêmico, mas sim o problema do Mal, ou,
como querem chamar alguns teólogos, a Teodicéia. Naquele dia, aconteceu o
atentado terrorista da Al-Qaeda contra as torres do World Trade Center, um
massacre que tirou a vida de cerca de três mil seres humanos. Além disso,
ocorreram ataques planejados contra o Pentágono e mesmo contra a Casa Branca.
A eficácia monstruosa do ataque mostrou ao mundo algo que sempre sentiuse que um dia aconteceria, mas tentava-se esconder diante de todos: as
possibilidades do Mal Lógico, pensado em detalhes para eliminar a vida humana
como se fosse um mero detalhe de simples engenharia – a demonstração completa
do que chamaríamos de crise do mundo moderno. O núcleo desta crise se insinuava
na abstração do homem em um conceito, destituindo-o de qualquer realidade mais
concreta, que envolvesse carne, osso, sangue e alma.
O autor percebeu isso lentamente ao escrever a primeira tentativa de
compreender o que acontecia no mundo (e também para entender as suas próprias
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reações e as daqueles que estavam à sua volta): um livrinho ainda inédito chamado
A política do espírito, ou: a luta pela unidade do Ser. Se o título tinha uma inegável
pretensão, esta se devia ao fato de que, pela primeira vez, depois da leitura das obras
de Eric Voegelin, Leo Strauss, Bertrand De Jouvenel e Mário Ferreira dos Santos1,
encontrou-se a conexão que lhe possibilitava ver as coisas que aconteciam na
sociedade como elas eram e não como deveriam ser. Esta conexão, obviamente, não
era evidente, porque as ideologias políticas camuflavam o cerne do problema, mas
podia ser resumida da seguinte forma: havia uma unidade entre a vida do espírito, a
única que vale a pena ser vivida, e a vida política, aquela que mostra como o
homem lida com seus semelhantes. Ela podia ser vislumbrada nos ritmos da
História, nos nossos ciclos biológicos e sociais, e, sabe-se lá como, simplesmente
foi ignorada nos estudos científicos modernos e contemporâneos.
Feita a descoberta, ainda assim perdurava a seguinte questão: onde começou
o problema? Quando se deu o estopim daquilo que Jacques Barzun chamou de “O
Dilaceramento do Ocidente”2? O primeiro insight veio quando o autor assistiu o
filme O homem que não vendeu a sua alma3 (1966). A história é conhecida: Sir
Thomas More, famoso intelectual humanista, entrou em choque com o rei Henrique
VIII, quando este queria romper com a Igreja Católica para anular o seu casamento
com Catarina de Aragão e se unir com sua amante, Ana Bolena. Católico devoto,
mas também um homem hábil nos negócios políticos, More opôs-se à decisão do rei
1

Eric Voegelin (1901-1985) - filósofo, historiador e cientista político alemão, autor de A Nova Ciência da
Política (1953), Order and History (1955-1985) e Anamnesis (1967);
Leo Strauss (1899-1973) - filósofo politico alemão, autor de Persecution and the art of writing (1958), The
city and man (1962) e Thoughts on Machiavelli (1966);
Bertrand De Jouvenel (1903-1987) - filósofo e economista francês, autor de Du Pouvoir (1958);
Mario Ferreira dos Santos (1907-1968) - filósofo brasileiro, autor de Filosofia da Crise (1958), O Homem
diante do infinito (1959), Tratado de Simbólica (1959) e Filosofia Concreta (1960-1964). Esta lista de
pensadores é essencial para que o leitor entenda o raciocínio apresentado nesta dissertação e a linha de
estudos na qual ela se insere.
2

Cf. BARZUN, Jacques. Da alvorada à decadência – a história cultural do Ocidente de 1500 a 2000,
Campus, págs. 23-42.
3

O homem que não vendeu a sua alma (“A man for all seasons”, 1966) é um filme dirigido por Fred
Zinnemann, com roteiro de Robert Bolt. Conta a história do confronto de Sir Thomas More, interpretado por
Paul Scofield, com Henrique VIII, vivido por Robert Shaw. Ganhou 6 Oscar, inclusive o de melhor filme e o
de melhor ator.
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através de seu silêncio; apesar de ser Lorde Chanceler do rei (o que significava que
era o guardião oficial da consciência de Henrique VIII), manteve-se em sua
oposição à decisão real, mesmo sem proferir uma única palavra sobre o assunto. De
nada adiantou. Como disse o próprio Henrique VIII, “o seu silêncio ecoa por toda a
Europa”. More foi perseguido, exonerado do cargo de Chanceler, preso na Torre de
Londres e, depois de um processo repleto de provas forjadas, foi acusado de traição
e decapitado.
O que este fato marcou foi o rompimento entre a coroa inglesa e a Igreja
Católica, com a criação da Igreja Anglicana, na qual o rei se tornava também o
chefe da comunidade eclesiástica, dando início à absorção do poder espiritual pelo
poder temporal – uma temática marcante, mas pouco estudada, da modernidade. Em
paralelo, tínhamos a Reforma Protestante em 1517, liderada por Martinho Lutero,
que, rompendo com a tradição dos sacramentos e da fé católica, sacudia as
convicções dos fiéis.
Ao ver o filme, tornou-se, cada vez mais claro para o autor desta dissertação,
que, pouco a pouco, a realidade do senso comum era substituída por um
entendimento alternativo que não tinha nenhuma concretude e que acabaria por ser o
único paradigma a ser considerado. Claro que sujeitos como More, com sua
resistência espiritual, significavam a exceção da regra – mas eles também pagavam
um preço alto demais. O que fazer? Deveria-se ir à raiz das coisas, ao início de todo
o problema – e qual não foi a felicidade de estudioso quando o autor percebeu que
havia uma conexão não explicitada entre tal situação e outra obra do mesmo
Thomas More, a sua célebre Utopia (1516)?
A relação era evidente, mas não podia ser provada por meios lógicos e
racionais. A motivação ao estudar a vida, a obra e a época de Thomas More era a
compreensão existencial4 de um dilema que afeta o mundo moderno: o conflito

4

Tomo aqui essa expressão de Eric Voegelin em seu Anamnesis (1966). Cf. VOEGELIN, Eric. Anamnesis.
Missouri Press, 2002, págs. 89-115.
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entre Fé e Razão. Estas duas faculdades do espírito humano são as responsáveis pela
constituição estrutural da visão que o homem tem não só de si próprio, mas também
do seu semelhante. Para este estudo, entende-se que More é o início da tensão entre
a visão clássica da antropologia (representada pela filosofia grega e cristã) e a visão
moderna (em que os exemplos de Erasmo, Martinho Lutero e João Calvino
antecipam a revolução de Descartes). O problema da mudança de eixo no estudo da
antropologia humana – em que o homem deixa de ser uma unidade de corpo e alma
para se transformar numa máquina composta de partes meramente intercambiáveis
– era, para o autor desta dissertação, o ponto central para o entendimento das
desgraças totalitárias da modernidade, seja o fanatismo religioso, sejam as
ideologias políticas totalitárias, seja o terrorismo. Dessa forma, propunha-se não
apenas estudar um passado histórico determinado, mas também procurava nele as
raízes do nosso presente, seguindo fielmente o aviso do filósofo americano George
Santayana: “Aqueles que não entendem o passado estão condenados a repeti-lo”5.
Por isso, na aventura de fazer uma dissertação de mestrado em Ciências da
Religião na PUC-SP, mais especificamente na área da Filosofia da Religião, o autor
elaborou um projeto sob a orientação do Prof. Dr. Luiz Felipe Pondé, estudioso dos
mesmos temas. De forma ambiciosa, o projeto foi estruturado com o seguinte título
– A política do espírito em Thomas More: da utopia à agonia do Cristo. O que seria
essa expressão – “a política do espírito”? Quando fala-se em “política do espírito”,
quer se dizer que esta é a ação feita por um homem maduro, o spoudaios no sentido
aristotélico, o sujeito que vive ao máximo as suas potencialidades humanas e que
atua na realidade com a intenção de harmonizar a ordem da sociedade com a ordem
divina, mesmo à custa de sacrifícios e sofrimentos para a sua própria pessoa. Com
isso, abordaria-se dois pólos dessa “política” que aparecerão constantemente em
nosso trabalho: o do pensamento utópico e da resignação ao realismo da condição
humana, entendida aqui como palco de incertezas para o homem.

5

SANTAYANA, George. Alternativas para o liberalismo, Jorge Zahar, 1978, pág. 33.
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Esta era a razão do subtítulo – da utopia à agonia do Cristo – em que,
através da análise minuciosa de duas obras, Utopia e A tristeza do Cristo, a
dissertação pretendia mostrar que More viveu em sua consciência uma cisão entre
seu temperamento humanista, seduzido pelo fascínio do poder, e seu apego à fé
católica, defensora permanente da individualidade humana, independente da
situação histórica. Aqui começa o conflito entre a Fé e a Razão – e More é a
personificação disso. Seu humanismo, retratado nas obras que lhe deram fama,
como Utopia e Epigramas (ambas de 1516), mostra o conselheiro político que usa o
bom senso e a prudência para aplacar os desejos de perfeição dos monarcas e evitar
as ampliações excessivas de poder que terminam em tiranias. Contudo, a trajetória
de sua vida mostra que, por mais nobre que tenha sido sua tentativa, esta não o
impediu de entrar em confronto justamente com o problema que desejava resolver,
pelo menos através de meios racionais e humanos. More somente pôde elucidar e
resolver a cisão que germinava em seu tempo (uma cisão que também existia em
sua alma e que foi espelhada em cada um de seus escritos) através da escolha
racional e prudente de um ato aparentemente oposto a isso: o martírio.
Mas a academia existe para aparar arestas – e aumentar a humildade do
pesquisador. Quando os dois primeiros capítulos da dissertação foram apresentados
à banca de qualificação, composta pelos professores Luiz Felipe Pondé, Rafael Ruiz
e Afonso Soares, logo avisaram ao autor de que, apesar do caráter inovador, o
projeto seria impossível de ser concluído na íntegra, pelo simples motivo de que o
seu escopo era demasiado grande. Percebeu-se que eles tinham razão e, lentamente,
o projeto original foi reelaborado. Todavia, isso não significou nenhum prejuízo;
significou sim um foco e uma concentração maiores no assunto principal da
dissertação – a de que o momento em que Thomas More escreveu Utopia é o
momento crucial para se entender a crise religiosa que se estenderá pelo mundo
moderno.
Delimitou-se assim o período histórico entre os anos 1478 (nascimento de
More) e 1516 (data da primeira publicação de Utopia) – e foi descoberto que a crise
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de fé de nossos dias iniciou-se no próprio pensamento humanista em que o futuro
santo católico era um de seus modelos mais exemplares. Dessa forma, o que deveria
ser uma dissertação monstruosa se tornou um trabalho mais modesto no tamanho
(ainda que a ambição e a pretensão teóricas, sem dúvida, continuem) e A política do
espírito em Thomas More: da utopia à agonia do Cristo transformou-se em Thomas
More e a crise religiosa no pensamento humanista: o impasse da utopia. As
intenções no novo título e no subtítulo são claras; como veremos, para o autor desta
dissertação, o drama que Thomas More vivia na sua alma era o reflexo de uma
época histórica que preferiu o mundo dos sonhos em vez da realidade implacável
que, felizmente ou infelizmente, é a única que temos e que podemos viver.
Com isso, deve-se apresentar como é feita a utilização de um dos conceitos
que aparecem no título – o conceito de crise. A palavra crise (krisis), em grego,
pode significar tanto decisão como separação – e só por essa ambigüidade
terminológica já percebe-se que há uma lei da crise que permeia todos os níveis da
existência humana6. Nosso conhecimento do próprio mundo e das pessoas ao redor
se dá dessa forma: separamos, abstraímos, criamos conceitos que, uma vez
percebidos, nos levam a tomar uma decisão: preferimos a idéia da pessoa e do
mundo ou a própria pessoa e o próprio mundo?
Aquilo que chamamos de crise do mundo moderno é o exagero mortal desta
escolha para qualquer um dos pólos – e os campos de concentração, os gulags e os
atentados terroristas estão aí aos olhos de todos para provar isso. O germe deste
mundo moderno está no pensamento humanista divulgado por Erasmo, Pico della
Mirandola e Thomas More – não por acaso, personagens recorrentes no drama que
será mostrado nesta dissertação. Contudo, se a crise se dá no nosso existir finito, em
um momento da História que mostra um “apontar da crise”, há também um “apontar
que a supera”. Trata-se de uma dualidade conceitual que o leitor deve perceber
como uma simultaneidade, própria da tensão que estrutura o paroxismo em que nos

6

Cf. SANTOS, Mario Ferreira dos. Filosofia da Crise, Logos, 1958, págs. 51-94.
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encontramos. Essa dualidade se especifica em dois vetores: a diácrisis, a separação,
e a síncrisis, a reunião7. Ambos são antinômicos (positividades que se opõem) e a
presença de uma implica a presença de outra. A diácrise é predominantemente
extensiva, enquanto a síncrise é intensiva. Mário Ferreira dos Santos nos explica que
“Onde há diácrise, há síncrise; onde há síncrise, há diácrise. Mas, assim
como a extensidade pode estender-se mais, isto é, pode aumentar o
diastema , a distância extensa entre as coisas que se separam (e podemos
aqui empregar o termo também quanto às idéias), há também graus
intensivos da síncrise, a qual pode ser mais coerente ou menos coerente.
Neste caso, pode-se dizer: quando atualizamos a diácrise, virtualizamos a
síncrise, e vice-versa. Portanto, aqueles que apenas vêem a diácrise e os
que apenas vêem a síncrise, têm uma visão abstrata da realidade, porque
todos os seres finitos se separam, mas estão unidos, embora os seres
conscientes ponham maior agudeza atencional à diácrise, e menor, ou
quase nula, à síncrise. Pela ação humana, é fácil compreender-se que se
pode aumentar a nossa consciência da diácrise, aumentando a ação do
nosso espírito por uma atividade diacrítica, como se pode valorizar a
síncrise, julgando-a predominante ou única”8.

As duas visões são abstratas e, por isso mesmo, parciais, expulsando a tensão
estrutural da existência. A decisão por uma delas implica somente no aumento da
distância entre o conceito que fizemos do mundo e do próprio mundo como ele é. E
quando a escolha é pelo conceito, que deveria ser apenas um instrumento e não um
fim em si, tem-se o “fascínio pela crise” encarnado na adoração do ideal, dos
“mundos possíveis”, das utopias que recheariam as ideologias políticas do século
XX. Mas, como diria Ortega y Gasset9, “a realidade é de um gênio tão feroz que não
tolera o ideal nem mesmo quando ela própria é idealizada”10. E o ideal só pode
tornar-se uma realidade se houver alguma espécie de violência, elemento típico de
uma época em que predomina a diácrise:
7

Cf. Idem, pág. 55-59.

8

Ibid., págs. 56-57.

9

José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo español, autor de Meditaciones del Quijote (1914), En torno de
Galileo (1933), La Rebelión de las Masas (1930), La caza y los toros (1960), entre outros títulos famosos.

10

ORTEGA Y GASSET, José. “Meditaciones del Quijote”, in: Obras Selectas, Austral Summa, 2000, pág.
120.
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“Os períodos de crise são freqüentemente considerados aqueles em que a
diácrise aumenta, como é o nosso, em que o diastema, em todos os
setores, processa-se agudamente, a tal ponto que alguns só encontram no
emprego da força a solução capaz de realizar a síncrise, no campo socialpolítico. Estamos vivendo uma hora em que a síncrise é imposta pela
violência, modalidade falsa da síncrise, aparente negação da diácrise,
uma falsificação da realidade, cujas conseqüências são destrutivas”11.

A imposição da violência pode dar-nos a impressão de existirem certezas,
mas, na verdade, mostram que a busca pelo ideal não traz certeza nenhuma, na
dilaceração das bases do Ocidente, aumentando somente o desespero agarrado à fé
igual a um parasita que hesitamos diagnosticar:
“A crise do Ocidente consiste no fato de que o próprio Ocidente se
tornou incerto de seu propósito. O Ocidente esteve uma vez certo de seu
propósito – em que todos os homens estariam unidos e assim teriam uma
visão clara de seu futuro como o futuro da humanidade. Nós não
esperamos mais aquela certeza e aquela clareza. Alguns de nós até nos
desesperamos do futuro, e tal desespero é explicado nas inúmeras formas
da degradação contemporânea do Ocidente. As afirmações que foram
ditas não significam que nenhuma sociedade pode ser saudável se não
estiver dedicada a um propósito universal em que todos os homens
estiverem unidos: uma sociedade pode ser tribal e ainda ser saudável.
Mas uma sociedade que está acostumada a entender a si mesma como um
exemplo de propósito universal não pode perder a fé nela sem ficar
impassível. Encontramos tal propósito universal explicitado em nosso
passado imediato, por exemplo nas famosas declarações oficiais feitas
nas duas Guerras Mundiais. Estas declarações apenas reafirmam o
propósito divulgado originalmente pela forma mais bem sucedida de
filosofia política moderna – uma espécie de filosofia política que aspirou
a construir sob as fundações de uma filosofia política clássica, mas
também se opôs a ela – uma sociedade superior que vive na verdade e na
justiça. Segundo o projeto moderno, a filosofia ou a ciência não era mais
para ser entendida como contemplativa e orgulhosa, mas sim para ser
ativa e caridosa; era para ser a serviço do alívio da condição humana; era
para ser cultivada para o bem do poder humano; era para permitir ao
homem que se torne mestre e dono da natureza através da conquista
intelectual. A filosofia ou a ciência deveria tornar possível a todos o
progresso rumo a uma grande prosperidade; logo, deveria permitir a
todos que repartissem entre si as vantagens de se viver em sociedade e,
portanto, dar efeito total ao direito natural de todos, que seria a
preservação confortável e tudo o que permite que qualquer um
desenvolva suas qualidades naturais. O progresso rumo a uma
11

SANTOS, Mário Ferreira dos. Filosofia da Crise, Logos, 1958, pág. 57.
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prosperidade cada vez maior se tornaria o progresso rumo a uma
liberdade maior e a uma justiça idem. Ele seria necessariamente um
progresso em direção a uma sociedade que abraçaria igualmente todos os
seres humanos: uma liga universal de homens e mulheres livres e iguais.
Pois todos acreditaram que uma sociedade desse tipo não poderia existir
em um único país ou em alguns territórios: para tornar o mundo seguro
na democracia ocidental, deve-se transformar o globo inteiro em uma
democracia, cada país como também todas as outras nações. Uma boa
ordem em um país pressupõe uma boa ordem em todos os países e entre
todos os países. O movimento em direção a uma sociedade universal ou a
um estado universal foi garantido não só pela racionalidade ou pela
validade universal da intenção, mas também porque este movimento
pareceu ser composto de uma maioria poderosa de homens que pensavam
no bem da maioria de todos os homens.”12.

De certa maneira, esta dissertação é uma tentativa de mostrar o início da
biografia desta ideé-fixe que contaminou o Ocidente através da trajetória parcial de
um indivíduo. Por isso, ela pode parecer a muitos ter um caráter de obra literária
devido ao seu estilo ensaístico. Isso se deve ao seu método dialógico, no qual cada
autor é tomado juntamente com seu interlocutor ou interlocutores. O estilo soma-se
ao conteúdo, pois trata-se de uma dissertação baseada numa tradição de pesquisa e
estudos que, apesar de ser desconhecida no Brasil, não invalida o seu valor e a sua
complexidade. Essa tradição, além dos estudiosos renomados sobre a vida e a obra
de Thomas More (como Richard Marius, Louis Martz, Gerard Wegemer e Peter
Ackroyd), foi o norte metodológico do autor e é também composta de nomes como
Eric Voegelin, Michael Oakenshott, Leo Strauss, Paul Johnson e Joseph Ratzinger.
Assim, pode-se agora tratar da dissertação em si, que foi dividida em três
capítulos e uma conclusão. No primeiro capítulo, Elementos teóricos para
compreender o conceito de “crise”, elaboraremos alguns termos usados por
Voegelin, Oakenshott, Ortega y Gasset e outros a respeito das relações entre os
níveis de existência histórica, existência política e existência espiritual do ser
humano; a partir daí, o leitor deve entender que eles são o background conceitual
dos dois capítulos seguintes – que preparam o entendimento correto da experiência
de viver na época de Thomas More, uma época de transição entre a visão de mundo

12

STRAUSS, Leo. The City and Man. University of Chicago Press, 2001, págs. 3-4.
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cristã e de um novo modo de ver o homem e a natureza. Será justamente este o
assunto no segundo capítulo, O drama da crise religiosa no pensamento humanista,
em que tem-se a descrição do contexto histórico-biográfico entre os anos de 1478 e
1516, com suas ramificações morais, religiosas e filosóficas, através de uma análise
detalhada do problema do conhecimento elaborado por Nicolau de Cusa e Pico della
Mirandola. Todos esses conceitos e fatos terão a sua convergência no terceiro
capítulo, Et in Arcadia ego, uma análise do clássico livro de Thomas More, Utopia,
usando o método de close reading de Leo Strauss, em que se mostrará que, tanto a
vida de seu autor como a sua obra, foi um epicentro decisivo para entendermos a
crise religiosa no pensamento humanista.
Este “novo” entendimento é fundamental para compreender como a
sociedade atual herdou historicamente concepções equivocadas do que seria o
pensamento humanista e a modernidade, confundindo-as e como, segundo esses
entendimentos parciais e idiossincráticos, eivado de interesses

pessoais,

prevaleceram sempre visões distorcidas nas discussões acadêmicas ou culturais.
Acredita-se que a parte mais relevante deste estudo é a contribuição para a mudança
desta situação, esclarecendo ambas as visões, de maneira a iluminar uma
compreensão errônea de homem e da vida que a sociedade atual precisa superar.
Por fim, se alguém perguntar se esta dissertação tem um fim meramente
acadêmico, a resposta será negativa. Um trabalho de pesquisa pode ter suas
dificuldades e é seu dever aumentar o nível de discussões sobre um assunto que
poucos conhecem, mas também não pode ser incompreensível. Entretanto, existem
aqueles que podem sair da discussão de meras opiniões e criar um ambiente
propício para que homens maduros de ciência possam ajudar em alguma coisa não
só a sociedade, como também a pessoa ao seu lado. Logo, a verdadeira intenção
deste estudo se aproxima da famosa declaração de Joseph Conrad13 no prefácio de
seu The Nigger of the ‘Narcisius’: My task which I am trying to achieve is, by the

13

Joseph Conrad (1857-1924), escritor polonês naturalizado ingles, autor de clássicos da literatura moderna
como Coração das Trevas (1902), Lord Jim (1900) e Nostromo (1904).
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power of the written word, to make you hear, to make you feel – it is, before all, to
make you see; That – and no more, and it is everything14.

14

CONRAD, Joseph. The Portable Conrad, Penguin, 2007, pág. 49. Trad: “Minha tarefa que tento alcançar,
através do poder da palavra escrita, é fazer você sentir, ouvir e, sobretudo, fazê-lo ver. Isto – e nada mais e é
tudo”.
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CAPÍTULO I
ELEMENTOS TEÓRICOS PARA A COMPREENSÃO DO CONCEITO DE
“CRISE”

1. O SENTIDO DA HISTÓRIA
O poeta russo Joseph Brodsky15 escreveu certa vez que a única lei da
História era o acaso16. Afirmava-o por experiência própria: exilado nos Estados
Unidos após um processo kafkiano na antiga União Soviética, acreditava ser mais
do que um sobrevivente – era um vencedor por ficar entre dois impérios e não ter
perdido nenhuma parte do corpo nem a sanidade mental. A lei do acaso na História
expressava, para ele, o modo como as pessoas são jogadas a esmo, sem saberem o
porquê, e caírem nas mãos de governos opressivos que apenas desejavam a morte da
consciência individual17.

15

Joseph Brodsky (1940-1996) - ganhador do Prêmio Nobel de 1987, autor de A Part of Speech, Collected
Poems in English, Less than One e On Grief and Reason.
16

BRODSKY, Joseph. “Profile of Clio”, in: On Grief and Reason. Farrar, Straus & Giroux, 2004, págs. 114137.
17
Usaremos a seguinte definição de Sto. Tomás de Aquino sobre consciência nas páginas desta dissertação.
Segundo ele, “a consciência não é um poder, mas um ato. (...) Pois ela, de acordo com a natureza da palavra,
implica na relação de conhecimento a alguma coisa; ele pode ser resolvida em cum alio scientia (isto é, o
conhecimento aplicado a um caso específico e individual).” (AQUINO, Sto. Tomás. Summa Theologica Vol.
I, Ia. parte, Q.79, art. 13, Enciclopedia Britannica-Great Books Edition, 1952). Étienne Gilson aceita essa
visão e avisa-nos de que a consciência em Sto. Tomás está intimamente ligada à sinderésis, o princípio do
juízo da consciência ligado à prudência: “Quando se trata de determinar o bem moral, devemos levar em
conta um elemento especial, que se interpõe entre a promulgação dos princípios pela razão e os juízos
particulares que daí derivam. É a consciência. Por essa palavra, não se entende uma faculdade distinta da
vontade e da razão, mas um ato, melhor dizendo, atos pelos quais aplicamos o conhecimento racional à nossa
conduta, a fim de julgá-la. Ora reconhecemos simplesmente ter feito ou não ter feito alguma coisa, e diz-se
então que temos consciência da nossa ação ou da nossa omissão; ora, julgamos que é preciso fazer ou não
fazer alguma coisa, e diz-se então que a consciência ordena ou proíbe fazer; ora, enfim, voltando a um ato já
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1.1. As “leis” históricas
A expressão de Brodsky explicita uma das verdadeiras obsessões do
pensamento moderno, especialmente do pensamento político-religioso, ao criar
tentativas de compreender ou de encontrar um sentido na História. Michael
Oakeshott18 chama essas tentativas de “investigações históricas”: partindo de
objetos que sobreviveram de um passado (documentos, artefatos, itens cotidianos ou
pessoais), procurariam explicar uma determinada situação do presente e encontrar
nela uma inteligibilidade, uma provável causa que amarrasse os fatos do passado
com as conseqüências sofridas no presente. Narradas em um determinado estilo,
seriam entendidas como um evento histórico. O problema de descobrir a
inteligibilidade é que, como o próprio Oakeshott mostra, há “numa variedade de
modos de relatar essa história, alguns sem dúvida melhores do que outros, por meio
dos quais um historiador pode revelar sua capacidade de autor”19.
É nesta busca por “relações significativas”, por uma causa e um efeito –
enfim, por um sentido – que pode-se perder a coerência do relato e dar a impressão
de que tudo é feito conforme “as leis do acaso”:
“Uma pesquisa histórica comprometida com compor um passado em
termos de uma passagem de eventos relacionados está necessariamente
preocupada em determinar e empregar o que pode ser chamado de
relações significativas; isto é, relações entre eventos antecedentes e
subseqüentes que na verdade especificam o caráter dos eventos
subseqüentes, e por meio dos quais podemos vir a entender o que de
fato são historicamente. Esse tipo de relação interna ou intrínseco é
chamado de, em contraste com uma relação externa, coincidente ou
fortuito. Pois o ‘acaso’ não é a total ausência de relação, nem a
existência de uma relação que seja simplesmente imprevisível; é uma
relação que significa algo (talvez algo a respeito da ocorrência de uma
cometido para julgá-lo, ela, a consciência, o aprova ou o censura, e sua voz torna-se então a do remorso” (Cf.
GILSON, Étienne. O Espírito da Filosofia Medieval, Martins Fontes, 2006, pág. 428).
18

Michael Oakeshott (1901-1990), cientista político e filósofo inglês, autor de livros como “Racionalismo na
Política”, “Sobre a História e outros escritos” e “The polítics of faith and the politics of skepticism”.
19

OAKESHOTT, Michael. Sobre a História e Outros Ensaios. Topbooks, 2003, pág.130
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relação), mas nada que diga respeito ao caráter do que está relacionado.
Assim, no entendimento histórico não há lugar para relações fortuitas.
E, para um historiador, apresentar uma ocorrência como sendo
meramente fortuita é uma confissão de sua inabilidade de avançar no
sentido de transformá-la em um evento histórico. Mas essa exclusão de
relações ‘de acaso’ de um passado histórico não nega o fato de que essas
ocorrências realmente possuem relações fortuitas; significa apenas que,
em uma investigação histórica, vista como um compromisso de compor
(tanto quanto possível) uma passagem de eventos significativamente
relacionados em resposta a uma questão antiga, não há lugar para o
reconhecimento dessas relações sem sentido.
Porém, essa preocupação com um passado composto apenas de eventos
significativamente relacionados não implica que cada evento seja
idealmente relacionado dessa forma com outro evento, ou que uma
investigação histórica, projetada para transformar ocorrências em
eventos, seja incompleta, a menos que um reconhecimento significativo
para todos os eventos antecedentes seja determinado. Significa apenas
que não há evento histórico que não possua um relacionamento
significativo com algum outro evento histórico. E isso significa, mais
uma vez, que o entendimento histórico não é um compromisso
metafísico, mas um empreendimento condicional de buscar e
estabelecer relações de fato significativas entre eventos a partir da
inferência de registros, em uma investigação capaz de fazer isso e não
mais do que isso”20.

O aviso de Oakeshott é: o historiador deve ter cuidado em não estabelecer
“leis” a priori no relato do evento histórico. Ele não pode esquecer-se de que, de
fato, existem relações causais, mas que servem para estimular “a preocupação em
entender ou explicar relatos confiáveis de ocorrências e situações passadas”21. A
preocupação do historiador com a confiabilidade do “evento” apóia-se nas
operações de “leis” universais ou regulares, cuja apuração e formulação ficam a
cargo da investigação. Assim, temos os eventos que se chamam “Revolução
Francesa”, “Independência dos Estados Unidos”, “Primeira Guerra Mundial”;
“embora os termos nos quais esses acontecimentos são relatados e
circunstancialmente identificados irão, inevitavelmente, expô-los como
misturas de particularidades e generalidades, as ‘leis’ usadas para
explicá-los não são meras extrapolações de generalidades
circunstanciais: ‘revolução’, ‘ouro’, ‘execução’. Ou, então, em sentido
20

Idem, págs 130-131.
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contrário a isso, alega-se que o passado que chega até nós pode ser
identificado como um fluxo contínuo de ocorrências e situações
relatadas de forma confiável, vulgarmente chamadas de ‘o curso da
história’. E a tarefa de uma investigação histórica é transformá-lo [o
curso da história] no que é chamado de ‘processo histórico’,
entendendo-o em termos de ‘lei’ ou de ‘leis’ da mudança histórica. Em
ambos os casos, diz-se que a ‘lei’ aduzida representa as ‘verdadeiras
forças’ que geram a mudança histórica, e que é a causa das ocorrências
relatadas. Diz-se, ainda, que o entendimento de uma ocorrência em
termos dessas condições causais universais supera e substitui todos os
outros modos de entendimento”22.

1.2. O tecido da História
O problema ocorre, segundo Oakeshott, quando essas “leis” se tornam o
único modo de entendimento, uma “lei universal da história” que seria o
determinante da causa do evento histórico. O defeito de investigação é óbvio: quem
“interpreta erroneamente o caráter do presente-passado com o qual uma
investigação histórica deve começar”23, bloqueia assim a própria natureza das
origens e dos artefatos que dão início à investigação histórica, fazendo inferências
sobre coisas imaginadas na sua mente e que nunca estiveram naquele passado a ser
averiguado. Sua interpretação não passa de uma profissão-de-fé, de um credo – a
transformação da ciência em uma suposta missão. Oakeshott censura essa postura:
“Sua suposta missão é discernir o ‘verdadeiro’ caráter [da história] ao
entendê-la [a ocorrência histórica] como um exemplo da atuação de uma
‘lei da história’ ou ‘lei da mudança histórica’. Para poder realizar sua
missão, ele deve equipar-se com tal ‘lei’ ou ‘leis’. E diz-se que ele faz
isso mediante o processo de examinar (e talvez de comparar) um certo
número dessas ocorrências e situações e de vir a percebê-las como
estruturas compostas de regularidade. Mas também isso é,
inequivocadamente, um erro: nenhuma conclusão assim poderia surgir
desse procedimento. Aquilo de que esse ‘historiador’ precisa, e que ele
deve delinear por si mesmo, é uma coleção de conceitos abstratos
sistematicamente relacionados (como os que constituem a ciência da
mecânica ou da genética), por meio dos quais possa formular ‘leis’. Não
precisamos perguntar como pode dar início a esse empreendimento;
nem tampouco precisamos negar a possibilidade de que formule
algumas leis, ‘sociológicas’ talvez. Porém, é certo que elas não podem
22
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ser leis da ‘história’ ou da ‘mudança histórica’, porque não se
relacionam – nem podem se relacionar – com as situações
circunstancialmente relatadas que ele pretende explicar, mas apenas
com situações-modelo, abstraídas dessas situações nos termos das tais
‘leis’. Em resumo, a distinção entre essa situação-modelo (explicada em
termos de regularidade) e uma situação circunstancialmente relatada não
é a diferença entre verdade e erro: é uma insolúvel distinção categórica.
E quaisquer que sejam as falhas e inadequações de uma situação
passada entendida nos termos pelos quais o acontecimento foi relatado,
elas não podem ser retificadas colocando-se em seu lugar uma situaçãomodelo abstraída delas. Uma situação reconhecida como ‘um garoto de
recados em uma bicicleta no Hyde Park em 1910’ pode ser relatada e
entendida em todos os seus detalhes circunstanciais, e alguém preparado
para fazê-lo pode abstrair disso uma situação mecânica modelo (um
paralelograma de forças), uma situação-modelo fisiológica ou
biotécnica, uma situação-modelo econômica (um exemplo da disposição
de recursos escassos), talvez uma situação-modelo sociológica, mas
nenhuma delas – nem todas juntas – constitui um entendimento
histórico superior, capaz de prevalecer e de ser reconhecido como a
‘verdade’ ou a causa do acontecimento relato: uma ‘lei’ não pode, ela
própria, sustentar o caráter de uma causa. O exercício todo não passa de
uma pretensiosa mixórdia”24.

A ânsia em encontrar uma ‘lei’ que explique o sentido do curso histórico
parece ser a carência de um fundamento que faça o investigador penetrar, não em
um conceito da História, mas sim no seu tecido, composto de várias linhas paralelas
que só se cruzam num determinado e imperceptível instante. Imperceptível até certo
ponto, pois é justamente esse instante que transforma a busca pelo sentido da
História em uma busca por um sentido na História.
Contudo, para o investigador perceber tal evento e ver suas ramificações nas
demais configurações históricas apresentadas em seu estudo, ele deve estar
“aberto”, para usarmos um termo de Henri Bergson25, a uma tensão de
24

Ibid., págs. 136-137.

25

Cf. Os conceitos de alma aberta e alma fechada, segundo Henri Bergson: “Definamos primeiro a atitude
moral do homem (...). Ele participa da sociedade; ele e ela estão absorvidos conjuntamente numa mesma
tarefa de conservação individual e social. Estão voltados para si mesmos. Certamente é duvidoso que o
interesse particular se harmonize invariavelmente com o interesse geral: sabe-se com que dificuldades
insolúveis sempre se defrontou a moral utilitária quando estabeleceu como princípio que o indivíduo só podia
procurar o seu próprio bem, quando ela pretendeu que ele seria conduzido por isso a querer o bem de outrem.
Um ser inteligente, em busca do que é de seu interesse pessoal, fará não raro coisa diferente daquilo que exige
o interesse geral. Se no entanto a moral utilitária se obstina em reaparecer sob uma forma ou outra, é que não
é insustentável; e se ela se pode sustentar é precisamente porque, por baixo da atividade inteligente, que teria
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conhecimento que se aproxima e que reconhece a sua própria ignorância. Johan
de fato de optar entre o interesse pessoal e o interesse de outrem, existe um substrato de atividade instintiva
primitivamente estabelecido pela natureza, em que o individual e o social estão quase em via de confundir-se.
A célula vive para si e também para o organismo, tanto lhe dando como recebendo vitalidade dele; ela se
sacrificará pelo todo, caso seja necessário; diria sem dúvida então, se fosse dotada de consciência, que é para
o seu próprio bem que assim age. Tal seria talvez também o estado de alta consciência de uma formiga que
refletisse sobre sua conduta. Ela sentiria que sua atividade pairava em algo de intermediário entre o bem da
formiga e o do formigueiro. Ora, a esse instinto fundamental é que relacionamos a obrigação propriamente
dita: ela implica, na origem, um estado de coisas em que o individual e o social não se distinguem um do
outro. Eis por que podemos dizer que a atitude à qual ela corresponde é à de um indivíduo e de uma sociedade
voltados para si mesmos. Individual e social simultaneamente, a alma gira aqui num círculo. Ela é fechada.
“Atitude diversa é a da alma aberta. Que é então que ela permite entrar? Se disséssemos que ela
abrange a humanidade inteira, não iríamos muito longe, não iríamos nem mesmo suficientemente longe, dado
que seu amor se estenderá aos animais, às plantas, à natureza toda. E no entanto, nada do que viesse assim a
ocupá-la bastaria para definir a atitude que ela tomou, porque a rigor ela poderia dispensar tudo isso. Sua
forma não depende de seu conteúdo. Acabamos de preenchê-la; poderíamos, agora, do mesmo modo esvaziála. A caridade subsistiria naquele que a possui, mesmo quando não houvesse outro ser vivo na face da
Terra”(in: BERGSON, Henri. As Duas Fontes da Moral e da Religião, Jorge Zahar, 1978, págs. 31-32).
A dinâmica entre a alma aberta e a alma fechada se refletirá em uma atitude perante o mundo, uma
visão de mundo que se tornará ação: “Entre a alma fechada e a alma aberta há a alma que se abre. Entre a
imobilidade do homem sentado e o movimento do mesmo homem que corre, há o seu aprumo, a atitude que
ele toma quando se levanta. Em suma, entre o estático e o dinâmico observa-se em moral uma transição. Esse
estado intermediário passaria desapercebido se tomássemos, no repouso, o impulso necessário para saltar de
súbito ao movimento. Mas chama a atenção quando nos detemos nele – indício comum de uma insuficiência
de impulso. Digamos a mesma coisa sob forma diferente. Vimos que o puro estático, em moral, seria o infraintelectual, e o puro dinâmico, o supra-intelectual. Um foi intencionado pela natureza, o outro é contribuição
do gênio humano. Aquele caracteriza um conjunto de hábitos que correspondem simetricamente, no homem, a
certos instintos do animal; é menos que inteligência. Este é aspiração, intuição e emoção; será decomponível
em idéias que serão notações intelectuais dele e cujo pormenor se irá procurar no infinito; ele contém, pois,
como uma unidade que envolvesse e ultrapassasse uma multiplicidade incapaz de lhe equivaler, toda a
intelectualidade que se queira; é mais que inteligência. Entre os dois, há a própria inteligência. Lá, teria
permanecido a alma humana, se ela tivesse partido de um sem ir até o outro. Ela teria dominado a moral da
alma fechada; não teria ainda atingido ou antes criado a moral da alma fechada. Sua atitude, efeito de um
aprumamento, lhe teria feito o plano da intelectualidade. Em relação ao que acabasse de deixar, essa alma
praticaria a indiferença ou a insensibilidade; estaria na ‘ataraxia’ ou ‘apatia’ dos epicuristas e dos estóicos.
Em relação ao que acha de positivo nela, se seu desligamento do antigo quer ser uma ligação ao novo, sua
vida seria contemplação; ela se harmonizaria com o ideal de Platão e Aristóteles. Seja qual for o aspecto sob o
qual a consideremos, a atitude será reta, altaneira, verdadeiramente digna de admiração e reservada, de resto,
a uma nata. Filosofias surgidas de princípios muito diferentes poderão coincidir nela. A razão disso é que um
caminho apenas leva da ação confinada num círculo à ação que se desenvolve num espaço livre, da repetição
à criação, do infra-intelectual ao supra-intelectual. Quem se detenha entre os dois estará necessariamente na
região da pura contemplação, e de qualquer modo praticará naturalmente esta meia virtude que é o
desprendimento, ao não se deter num e não tendo ido até o outro” (idem, pág. 52-53).
Qualquer que seja a atitude do homem e da sua alma perante o mundo, ela terá um reflexo na
sociedade onde vive: “A sociedade fechada é aquela cujos membros se entrosam mutuamente, indiferente ao
restante dos homens, sempre prontos a atacar ou defender-se, restritos em suma a uma atitude de combate.
Assim é a sociedade humana quando sai das mãos da natureza”, enquanto “ a sociedade aberta é aquela que
abrangesse em princípio a humanidade inteira. Sonhada, vez por outra, por almas de escol, ela realiza, cada
vez, algo dela mesma nas criações, cada uma das quais, por uma transformação mais ou menos profunda do
homem, permite superar dificuldades até então insuperáveis” (ibid, págs. 221-222). Eric Voegelin utiliza esses
conceitos de Bergson na sua análise em A Nova Ciência da Política (UNB, 1992); deve-se ressaltar também
que os termos sociedade aberta e sociedade fechada, utilizados nesta dissertação, não possuem qualquer
relação com o sentido que lhes foi dado por Karl Popper em sua obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos
(Itatiaia, 2002).
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Huizinga26 reflete sobre a atividade exaustiva do conhecer histórico, que “consiste,
em grande parte, em desenterrar, limpar, preparar a matéria para que se possa ser
utilizada”, uma vez que “a matéria da história não se encontra na superfície da
terra”27. Esta “abertura” à ignorância no processo de conhecimento do investigador
é, antes de tudo, a aceitação de uma síntese que permita ver a História como uma
atividade do espírito, dificilmente medida em termos científico-positivistas e
sempre permeável às antinomias que envolvem qualquer ação humana. Huizinga
amplia a sua reflexão:
“Mas seria falso chegar à conclusão de que todo este trabalho
preparatório [de cavar, limpar a matéria história que está apenas à
superfície da terra] é uma grande síntese final. Neste trabalho, sempre
quando se realiza bem, vai amadurecendo, na verdade, o conhecimento
histórico. A visão histórica não é o resultado de um processo que segue
sempre à elaboração crítica da matéria prima previamente acumulada,
mas sim uma operação que se realiza enquanto há o mesmo trabalho de
sonda e escavação, pois a ciência, no indivíduo, não se realiza na síntese
e sim na análise. A verdadeira análise histórica é impossível sem uma
interpretação constante do sentido do que se analisa. Para poder abordar
a análise, há de existir no espírito, de antemão, uma certa síntese. A
concepção de um complexo mais ou menos ordenado é indispensável
para poder realizar um trabalho de escavação e de sondagem”28.

1.3. O risco da existência histórica do homem
A síntese sobre a qual Huizinga medita não é uma “lei” a priori; é um evento
que se deu no mundo e que foi percebido na consciência do historiador como
representativo de uma ordem na História. Mas esta ordem (ordo) nunca será um
sentido (eidos)29, pela simples razão que este último é visto como um norte que puxa
26

Johan Huizinga (1872-1945), historiador dinamarquês, especializado em estudar o período inicial da
modernidade, com livros como O Declínio da Idade Média (1919) e Homo Ludens (1938).
27

HUIZINGA, Johan. El Concepto de la Historia. Fondo de Cultura Economica, 2002, pág.18.

28

Idem, pág. 19.

29

Há uma diferença essencial em relação aos conceitos de ordem (ordo em latim, kosmos em grego) e de
sentido (eidos em grego) na História nesta dissertação. Quando nos referirmos à ordem, partiremos da famosa
declaração de Voegelin na abertura de seu Order and History (Lousiana University Press, 1957-1985): The
order of history emerges from the history of order (“A ordem da história emerge da história da ordem”, pág.
i). Segundo o próprio Voegelin em suas Reflexões Autobiográficas (É Realizações, 2008, págs. 116-117):
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para si as diferentes configurações da História em uma única e imaginária linha,
enquanto a ordem é o resultado de um ponto que explode e dá origem a fios
emaranhados que precisam ser desenlaçados no decorrer do tempo. O sentido está
em um futuro a que todos querem chegar, mas ninguém sabe se será possível; a
ordem é o passado que se reflete no presente e provoca na alma do homem um
movimento de abertura a um futuro que ninguém sabe como será. Quando ele tem a
intuição dessa ordem, preparam-se, no tecido da História, os spiritual outbursts, os
arroubos espirituais, que explicaremos em breve. O que deve ficar claro aqui é o fato
de que a História é a forma espiritual em que uma cultura se rende e presta contas
ao seu passado, uma forma “que se distingue de outras formas do espírito pois
projeta-se sobre o passado e somente sobre o passado”30. A tentativa do investigador,
ao perceber que talvez não exista um sentido da História ou um sentido na História,
pode levá-lo a um impasse epistemológico, referido por Eric Voegelin em três
observações simples e que incomodam qualquer cientista preocupado seriamente
com seu estudo:
“1. A História, o que parece, não existe – todas as ações do homem que
supostamente tecem a fábrica da história podem ser entendidas em
termos sociológicos ou psicológicos.
2. Há um drama da História – mas ele é incompleto e seu significado é,
portanto, desconhecido.
3. Existem fatos da História que podem ser esclarecidos quanto aos
aspectos fenomenológicos – mas a seleção e interpretação são subjetivas
e, portanto, refletem apenas os juízos de valor do historiador”31.
“Por ordem entendo a estrutura da realidade tal como experimentada, bem como o ajuste entre o homem e
uma ordem não fabricada por ele, isto é, a ordem cósmica”. Ordem também deve ser entendida como a
experiência de uma hierarquia, mais especificamente a hierarquia do ser, que permite ao homem que a vê
numa observação desapaixonada (freqüentemente confundida com contemplação) do próprio mundo. Já o
sentido (eidos) se refere mais a uma essência definida e acabada, pronta, para uma sistematização da História
e, por conseqüência, uma petrificação do questionamento da existência humana. Sua reação imediata é uma
projeção que impulsiona uma ação que, por sua vez, pretende reformular o eidos da própria História e a
própria estrutura do mundo. É de se observar que, quando for o caso, diferenciaremos o sentido de eidos da
História do sentido de logos da existência humana, de acordo com os conceitos de Viktor Frankl.
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HUIZINGA, Johan. El Concepto de la Historia. Fondo de Cultura Economica, 2002, pág. 92.
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VOEGELIN, Eric. “What´s History”, in: What´s History and other late unpublished writings, Lousiana
University State Press, 2000, pág. 1.
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A tríade acima resume perfeitamente as aporias de qualquer investigador
honesto e que tenha experimentado um evento que lhe dá a intuição da ordem na
História. Não é um mero exercício intelectual, uma brincadeira lúdica próxima da
literatura. O que está em risco é a própria existência histórica do ser humano:
“O esforço espiritual que serve de base à forma da História tende a
compreender o sentido do que aconteceu anteriormente. O espírito põese em tensão, possuído pela idéia do passado. O brio e o valor deste
impulso espiritual e de seu produto, a História, residem na perfeita
seriedade que o caracteriza. O homem sente necessidade absoluta de
chegar ao conhecimento autêntico do que verdadeiramente aconteceu,
ainda que tenha consciência da pobreza dos meios de que dispõe32. A
nítida divisão entre a História e a literatura reside que a primeira está
fora do elemento lúdico envolvido que serve de base à literatura desde o
primeiro momento e que será a sua base até o fim”33.

A existência histórica é a busca oculta do investigador honesto que, ao aceitar
a tensão do seu esforço espiritual, admite que, para chegar ao conhecimento
autêntico das coisas do passado, é necessário ter os olhos treinados para ver o
invisível – ou, pelo menos, o que as “leis” não permitem ver. E como a sua própria
investigação é um exemplo de evento que representa uma pequena parte da ordem na
História, o investigador não faz isso somente pelos seus pares: faz isso também pelo
conjunto do todo que ora chamamos de humanidade. Assim, a tentativa de encontrar
o sentido da História só terminará nas aporias descritas por Voegelin se o
investigador não admitir que existe algo além do “curso histórico” ou das “causas”;
ele deve intuir aquela síntese espiritual segundo a qual a História acontece com os
homens e que eles somente percebem isso quando estão envolvidos em uma
sociedade; seu objeto de estudo da História não é a própria História, mas sim a
humanidade concreta, representada por homens únicos e peculiares – e que esta
somente tem consciência da condição histórica porque seus representantes sofreram
um fato que teve sérias conseqüências tanto na sua existência como ser humano e
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Grifo nosso.
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HUIZINGA, Johan. El Concepto de la Historia. Fondo de Cultura Economica, 2002, pág. 92-93.
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como sociedade. E como toda teoria da História, desde que penetre no terreno dos
princípios, é também uma teoria política, temos de analisar este fato em suas origens
e em suas ramificações34.
2. O SALTO NO SER
2.1. A estrutura da realidade
A estrutura da realidade35 articula-se em quatro pontos referenciais: Deus e
homem, mundo e sociedade36. O cruzamento de forças e contra-forças entre esses
pontos se dá justamente nessa figura que chamamos de “homem”. É ele quem capta,
por assim dizer, o conflito entre os demais pontos, uma vez que há uma hierarquia
óbvia entre eles. Mas a percepção disto não se dá de maneira estática ou

34

Princípio tomado da frase que abre o livro A Nova Ciência da Política, de Eric Voegelin (Lousiana
University Press, 2000, pág. 1; ed. nacional: UNB, 1992, pág. 1): “A existência do homem na sociedade
política é a existência histórica; e a teoria política, desde que penetre no terreno dos princípios, deve ser, ao
mesmo tempo, uma teoria da história.”.
35

“Refiro-me à ordem da realidade, descoberta pela humanidade ao menos desde que existem os primeiros
registros escritos – e agora desde muito antes, com as pesquisas arqueológicas que apontam para a presença,
já no Paleolítico, de símbolos gravados em monumentos. (...) A continuidade da realidade experienciada ao
longo de todo o processo de compactação e transição para a diferenciação revelou-se um dos problemas
fundamentais de toda filosofia da história. A realidade que os ditos primitivos experienciam não é diferente da
realidade dos modernos. O que acontece entre esses períodos – entre o Neolítico e a Idade Moderna, por
exemplo – são os fenômenos de diferenciação. O primeiro pensador que tomou consciência desse problema e
formulou sua estrutura foi Aristóteles, nos primeiros livros da Metafísica. Ele compreendeu que sua análise
filosófica analisava exatamente a mesma realidade que os pensadores anteriores, como Homero e Hesíodo –
casos específicos por ele aludidos – haviam experienciado e expresso através do mito. Quando os pensadores
da Grécia arcaica expressam suas experiências da origem do ser através do mito de Urano e Gaia, estão à
procura da mesma base divina também perseguida pelo próprio Aristóteles, e por ele identificada como o
Nous. O phylomithos é para ele algo como um philosophos. Em seus últimos anos de vida, Aristóteles se
deixou encantar cada vez mais pelo mito como fonte de sabedoria – este pode, por vezes, ser mais abrangente
que as estruturas da realidade diferenciadas pelo filósofo. Ele compreendeu as relações entre as experiências e
as simbolizações nos vários níveis de compactação e diferenciação que abrangi em meu conceito de
equivalência. Entende-se por equivalência a identidade observável da realidade experienciada e simbolizada
em vários níveis de diferenciação” (VOEGELIN, Eric, Reflexões Autobiográficas, É Realizações, 2008, pág.
117).
36

Cf. VOEGELIN, Eric. Order and History Vol. I – Israel and Revelation, Louisiana University Press, 2000,
pág. 1.
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hipostasiada37, com partes que parecem não se relacionar devido a uma força
imaginária que emana da simples nomeação destes pontos. A percepção deste
conflito – ou de uma tensão, como a chamaremos a partir de agora – se dá na
consciência do homem que, por sua vez, vê a estrutura do real como uma unidade
repleta de paradoxos que não são articulados adequadamente pela linguagem.
Contudo, não é apenas isso: o homem sente essa tensão na carne e na alma porque
percebe, antes de tudo, a passagem do tempo, a passagem dos outros que o rodeiam
e, claro, a sua própria passagem neste mundo.
Isto não é um fato fácil de ser aceito. Como se isso não bastasse, o homem
deve lidar também com outros pontos de referência a que se deve subordinar (Deus e
mundo) e que lhe são subordinados (sociedade). Ele encontra-se em uma região
indeterminada, em um espaço entre dois pólos que, para facilitar nossa compreensão,
denominaremos de tensão entre o campo divino e o campo humano. Mas o homem
não está apenas neste entre; ele é o próprio entre, a própria tensão. Em sua filosofia
da consciência, explicada no livro Anamnesis (1966)38, Eric Voegelin redescobre em
Platão39 a maneira exata de articular, em uma linguagem coerente, o que seria esta
tensão. A partir de um trecho encontrado em O Banquete40, Voegelin desenvolve a
noção de metaxo (também conhecido como In-Between em inglês41) para descrever a
busca do homem em direção ao supremo Bem, sempre motivada por Eros, que o
envolve em uma luta interna e externa de forças e contra-forças entre pólos
aparentemente distintos como conhecimento e ignorância, certeza e dúvida, sagrado
e profano, permanência e precariedade, até a procura ser resolvida pelo conflito final
– que envolve a vida e a morte. A busca erótica é, na verdade, uma escolha do
37

“Por hipóstase entendo uma suposição falaciosa de que os pólos da experiência de participação são
entidades autônomas, encerradas em si mesmas, que estabelecem um misterioso contato entre si na ocasião de
uma experiência” (VOEGELIN, Eric, Reflexões Autobiográficas, É Realizações, 2008, pág. 127).
38

VOEGELIN, Eric. Anamnesis, Louisiana University Press, 2002.

39

Platão (428/427 – 348/347 a.C.), filósofo grego, autor de diversos diálogos filosóficos como Górgias, O
banquete, A república e As leis.
40

Cf. PLATÃO, O Banquete, trad. Carlos Alberto Nunes, Universidade Federal do Pará, 2004, 202a-202e.

41

Traduzido para o português como “Intermédio”. Manteremos o termo metaxo na tese.
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próprio homem que, dentro do mistério da sua consciência individual, decide se deve
ou não viver na tensão do metaxo. Se não desejar isso, ocorre em sua alma o que
Platão chamava de nosos, a doença do espírito, que, ao negar o campo divino, decide
recriar o mundo a seu modo e, conseqüentemente, fazer o mesmo com seus
semelhantes e com a sociedade onde vive; mas se aceita a tensão, o homem
descobre-se dentro de uma procura por uma ordem refletida não só no mundo onde
vive, mas também dentro da sua alma, em que se revela uma medida invisível que só
pode ser corretamente compreendida através da experiência da participação no ser42.
2.2. Ordem cosmológica e ordem histórica
Esta participação não ameniza a condição humana. Na verdade, intensifica-a
cada vez mais porque dá ao homem a noção de responsabilidade e, sobretudo, de
limitação. E esta limitação se reflete no modo como o homem faz e se relaciona com
sua História. Mas como ele percebe que tem ou que há uma História? Antes de tudo,
deve intuir que o “mundo” tem uma ordem compacta, fundamentada numa atitude
cosmológica, em que o cosmos e as suas variações (estações, sol, lua, estrela,
42

Segundo Mário Ferreira dos Santos, em seu livro Ontologia e Cosmologia (Logos, São Paulo, 1958), o Ser
– ou melhor, o conceito de ser – “é um conceito simplicíssimo, comuníssimo e essencial”. E a partir daí, lista
as seguintes definições: “É o primeiro objeto do intelecto (pois o que captamos é); é lógico-formalmente
pobre, mas concretamente rico; todo ser é unidade, alguma coisa, bondade (valor), verdadeiro, entidade,
relação; o Ser, enquanto tal, não é um gênero e não é um universal; transcende às categorias que são nele, e
dele; é o mais comum, por ser o mais inteligível; é uma unidade de simplicidade (em si) e uma unidade de
razão (para nós); não existe à parte de outro; é único; é o sujeito de todos os predicados e predicado de todos
os sujeitos; é eternamente presente; inserto, nele, está tudo; é a terna presença e eficacidade pura; inclui a
finitude e a infinitude, e todas as modalidades de ser; é perfeito, proficiente, pois nada lhe falta, nem nada há
fora dele; é a primordialidade de tudo quanto é” (pág. 55). No Tratado de Simbólica (Logos, São Paulo,
1958), Mário Ferreira faz uma precisa definição do que seria a participação: “Participar vem do latim
participare, e de participatio, participação. Etimologicamente vem de captio, capere, que dá cipere e de
partis, parte, parte cipere, sinônimo de recipere. Em seu sentido etimológico, participar é receber de outrem
algo. Mas o que é recebido é recebido não totalmente (totaliter), pois totaliter recipere seria receber em
totalidade algo (aliquid). É intuitivo que o conceito de participar implica um receber parcial de algo (aliquid)
de outro (ab alio). O que participa é o participante, o qual participa do participável (participabile=o que pode
ser recebido) de outro, o participado.
“Participação seria o fato de participar o participante do participável do participado (...)
“Em suma, se alguém participa de alguma perfeição, dela participa segundo o seu modo de ser, isto
é, na medida em que é capaz de participar, no grau que é capaz de receber. E o que marca esse grau, essa
capacidade, é o próprio recipiente, o participante. Um exemplo permite esclarecer. Numa sala, onde é exposta
uma conferência sobre determinado tema, os ouvintes participarão do mesmo na proporção da sua capacidade
de participantes. Desse modo, a participação, como fato de receber, será proporcionada ao participante. O
participado pode ser de menor grau de perfeição, mas a participação, por parte do participante, dependerá do
grau deste” (pags. 48-49).
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natureza) determinam a ação do homem com sua medida invisível, ainda não
completamente articulada. Não há a participação do ser; há apenas a sensação de
pertencer a um lugar onde os deuses não são vistos e, talvez por isso, podem esmagálo a qualquer momento. O tempo transforma-se em um quadro repetitivo, circular; o
tédio e a falta de um fim com sentido deixam suas impressões na alma. Entretanto,
em algum momento, algo acontece: o véu da realidade cosmológica se rompe e o
homem percebe que, enfim, existe algo além do muro. Ele o chama de “Deus” ou
“Divino” – e esta é a única maneira de expressar um fato que somente deixa enigmas
em sua alma. É claro que, ao descobrir a precariedade das suas palavras, também
descobre a precariedade das coisas ao seu redor, do mundo que acreditava ser tão
sólido em seu cosmos tão bem organizado. E isso lhe dá a sensação exata de que,
contra a sua vontade, ele vai morrer.
É a partir daí que começa a História – como a forma simbólica de
relacionamento entre o homem e Deus. E ela só pode acontecer se iniciada por uma
experiência de transcendência, o arroubo espiritual (spiritual outburst) que revela o
ser divino além do mundo em que vivemos e que revela também uma compreensão
exata do homem como criatura humana. É o chamado leap in being43 – o salto no

43

“Uma história das idéias políticas era um empreendimento sem sentido, incompatível com o estado atual da
ciência. Descobri que as idéias eram um desenvolvimento conceitual secundário, que começou com os
estóicos, ganhou força na Alta Idade Média e se generalizou a partir do século XVIII. As idéias transformam
os símbolos, que existem para expressar experiências, em conceitos; os conceitos são encarados como se
tivessem por referência uma outra realidade que não a realidade da experiência. E essa outra realidade, que se
pretende distinta da realidade da experiência, não existe. Desta feita, as idéias são responsáveis por deformar
tanto a verdade das experiências quanto sua simbolização.
“Os pontos que deveriam suscitar inquietação são evidentes. Em primeiro lugar, não existe
continuidade entre as idéias dos filósofos gregos entre os séculos VII e IV a.C. e o teor dos textos revelados
dos profetas de Israel e do Novo Testamento. Essas duas simbolizações tocam em áreas distintas da
experiência e não possuem qualquer vínculo histórico entre si. Além disso, quanto mais distante no passado é
o ponto em que convencionamos situar a origem das idéias, mais claro se torna que simbolismos como o mito
e a revelação não podem ser classificados, nem mesmo com grande esforço imaginativo, como “idéias”. É
preciso reconhecer a existência de uma pluralidade de simbolismos. Uma teogonia de Hesíodo, por exemplo,
simplesmente não é uma filosofia no sentido aristotélico, ainda que a estrutura da realidade expressa pelo mito
e pela filosofia seja a mesma – uma identidade de estrutura que Aristóteles já reconhecera. Foram surgindo
problemas que tentei expressar por meio de conceitos como o de experiência compacta (ou primária) do
cosmos e o das diferenciações que levam à verdade da existência no sentido dos clássicos gregos, dos profetas
de Israel e do cristianismo primitivo. Para caracterizar a transição decisiva da verdade compacta à verdade
diferenciada na história da consciência, empreguei, na época, o termo salto no ser, emprestando a palavra
salto do Sprung de Kierkegaard” (VOEGELIN, Eric. Reflexões autobiográficas, É Realizações, 2008, págs.
127-129).
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ser que faz o homem entrar ainda mais na estrutura da realidade e não, em hipótese
alguma, escapar dela. Não é apenas um acontecimento – mas sim o acontecimento
que, conforme seja aceito na consciência do ser humano, orienta todo o curso da
História. É justamente essa escolha – que, no fim, nos faz lembrar o mistério do
livre-arbítrio – que mostra os diversos modos como o homem procura Deus ou, para
sermos mais ousados, como Deus procura sua criação. Essas formas de encontro, que
se revelam numa trama de símbolos44 a ser compreendida através da História, podem
ter vários nomes; contudo, existem duas constantes e elas aparentam ser opostas,

É de se observar também que Ellis Sandoz, um dos maiores discípulos de Eric Voegelin, confirma a
influência de Kierkegaard (que, por sua vez, tomou a expressão salto de fé de Hegel) no termo leap in being
em The Voegelinian Revolution (Lousiana University Press, 2000), na terceira nota de rodapé da página 117.
44

Mário Ferreira dos Santos relaciona de forma brilhante a participação no ser com o caminho da via
symbolica:
“Toda perfeição que não é atribuível por essência a um sujeito, é conseqüentemente participada, ou
participável. Nesse caso, essa perfeição caberá a um ser em sua plenitude, isto é, por essência. Este
pensamento, entretanto, é rejeitado, porque nos levaria à afirmação da subsistência de per si das formalidades,
o que se atribuiu ao platonismo. Assim o calor, que é participado pelos seres sensíveis, passaria a ser atributo
por essência de um ser em cujo sujeito ele se identificaria. Portanto, o calor seria subsistente de per si. Mas, se
considerarmos que essas formalidades, que nós captamos, as quais correspondem ao fundamentado nas
coisas, não exigem um sujeito que, com elas, se identifique separadamente, podemos admiti-las como
esquemas formais, estruturas ontológicas, fundadas no próprio ser, e segundo a ordem a que pertencem. Neste
caso, o calor, como absoluto, é apenas um esquema noético, mas o calor é uma modal de certos seres, os quais
participam dessa perfeição, cuja plenitude só se dá na ordem ontológica do ser, e não subsistente de per si,
com um sujeito que o seria por essência. (...)
Participar de uma forma é te-la em estado limitado, quando em outro está em estado mais perfeito ou
em estado absoluto.
Assim a inteligência humana participa de uma inteligência superior, divina, que está em estado
absoluto. O símbolo, portanto, indica com a sua formalidade, em estado limitado, a referência a uma forma
em estado superior ou absoluto. Por isso, o símbolo é hierarquicamente inferior ao simbolizado.
Exemplifiquemos: o touro revela-se força, potência. A divindade é força, potência e, desse modo, o touro
pode simbolizar a divindade, como vemos em diversas religiões, como o culto de Mitra, por ex. Por sua vez o
touro pode simbolizar o sol, e este a divindade; há assim uma ascensão hierárquica do símbolo para o
simbolizado que, por sua vez, é símbolo do simbolizado superior.
Esse ponto é importante para fazer ressaltar o que chamamos de via symbolica. Porque, se muitas
vezes os religiosos escolhem um símbolo para se referirem a um simbolizado, podem, no entanto, prosseguir,
através de hierarquias simbólicas, até alcançar um ser per essentia, que é Deus, o grande simbolizado por
todas as perfeições que possamos captar das coisas da nossa experiência. Em sua simbólica, todas as religiões
referem-se, imediata ou mediatamente, a esse grande simbolizado.
Todas as essências finitas são similitudes e, em suma, símbolos da essência infinita. Assim a
perfeição convém à perfeição primeira por essência, e ao ser finito por participação”( SANTOS, Mário
Ferreira dos. Tratado de Simbólica, Logos, São Paulo, 1958, págs. 67-68).
É bom ressaltar que utilizaremos o seguinte conceito de símbolo: “é tudo quanto está em lugar de
outro, sem acomodação atual à presença desse outro, com o qual tem, ou julgamos ter, qualquer semelhança
(intrínseca por analogia), e por meio do qual queremos transmitir ou expressar essa presença não atual no
que indicamos” (idem, pág. 27).
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mesmo que, afinal, se converjam para um único ponto, sempre desconhecido para
nós. Seus nomes são simples e já conhecidos: revelação e razão.
2.3. Revelação e razão
Ambas são experiências religiosas – isto é, momentos em que o homem se
sente religado a uma situação anterior que se perdera em um passado distante. Ainda
assim, existem diferenças específicas. Por exemplo, a revelação é uma experiência
religiosa que se deu com um determinado povo – o povo de Israel – e que “explica
aqui a linha original da evolução política” e “suas exigências [da experiência
religiosa que tiveram] que alimentam a perseverante sobrevivência do povo a todos
os desastres”45. Como explica Lima Vaz46:
“Ela [a experiência religiosa de Israel] é, por sua natureza mais
profunda, uma experiência dinâmica, capaz de pôr em questão todos os
valores das culturas ambientes e de projetar sem descanso, na direção do
futuro, a imagem de uma exaltante esperança. Um monoteísmo de
expressão singularmente pura (rejeição das ‘representações’ de Deus) e
de intransigente exclusivismo é apresentado comumente como o traço
distintivo da religião de Israel, o fundamento de sua originalidade. Mas
convém determinar exatamente o sentido desta afirmação, a fim de que
se possa medir seu verdadeiro alcance. A unicidade do Deus de Israel
não é uma unicidade demonstrada, é uma unicidade revelada; não é
unicidade de um Uno ideal oposto dialeticamente à multiplicidade das
determinações racionais ou à dispersão do sensível, segundo um
esquema que o neoplatonismo tornará clássico; é a unicidade de um
sentido que se manifesta no ‘tempo do homem’, de uma Palavra que
rompe imprevisivelmente a regularidade monótona do ‘tempo do
mundo’”47.
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LIMA VAZ, Henrique. “Cristianismo e Consciência Histórica II”, in: Ontologia e História. Loyola, 2002,
pág. 192.
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Henrique de Lima Vaz (1921-2002), filósofo brasileiro, autor das obras Antropologia Filosófica (19911992), Ontologia e História (2001) e Escritos de História (1996-2002).
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LIMA VAZ, Henrique. “Cristianismo e Consciência Histórica II”, in: Ontologia e História. Loyola, 2002,
pág. 192 – 193.
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Este sentido rumo “a um futuro de exaltante esperança”, entre outras
possibilidades48, é o que diferencia a revelação da razão. Na primeira, o homem vê
algo além do mundo onde vive enquanto que, na segunda, ele ainda se encontra preso
às influências do cosmos. A experiência religiosa da razão está na descoberta de um
espírito, de um nous que traduz os mistérios do mundo e também da alma humana e
os relaciona em uma unidade de consciência que só pode ser expressa em símbolos
compactos de linguagem. Há uma atração para o pólo transcendente – o Bem
supremo que Platão descobriria –, mas a razão é fundamentalmente uma procura do
homem pelo Divino que ainda se encontra distante. Além disso, se compararmos a
experiência de Israel com a dos gregos (exemplo máximo da razão)
“o ponto de partida da descoberta progressiva e da afirmação sempre mais
nítida da transcendência do Deus único é a experiência histórica da
‘eleição’, a abertura de uma dimensão propriamente humana – como plano
de livre aceitação de um destino – no espaço fechado em que os
fenômenos ‘naturais’ obedecem à regularidade de seus ciclos.
A absoluta novidade do monoteísmo consiste precisamente em assumir a
história humana como reveladora por excelência do ser e da ação de Deus.
Uma distinção radical estabelece-se, desse modo, entre o naturismo das
religiões antigas e o historismo da religião de Israel. As religiões de fundo
cósmico encontram sua transposição racional na ‘teologia natural’ dos
filósofos gregos. Mas, em Israel, a descoberta de Deus não assume em
nenhum momento a forma de uma ‘contemplação’ em que o espírito se
eleve por suas próprias forças além dos planos ascendentes do universo.
Na realidade, é um movimento contrário que tem lugar: o universo se
descobre, pouco a pouco, a partir da experiência histórica do ‘encontro
com Deus’. O poder cósmico de Javé é, na experiência do povo bíblico, a
conseqüência, e não a causa, de seu domínio sobre a história. O
criacionismo, que permaneceu estranho às categorias fundamentais do
pensamento grego, revela, a partir desse ponto de vista, seu significado
mais profundo. O mundo não se põe diante de Deus unicamente por uma
relação de dependência no ser (o que seria, como mostrou Santo Tomás,
compatível com sua eternidade); permanece, em seu devir mesmo,
suspenso por uma iniciativa criadora que lhe confere o caráter de uma
perpétua novidade, de uma invenção sempre recomeçada. Assim, o termo
da ação criadora não é o universo como ‘todo perfeito’ (categoria de base

48

Essas outras possibilidades envolvem, obviamente, o problema da redenção da própria existência humana,
inacessível à razão; a revelação só pode ser compreendida se percebermos que trata-se de um drama que
alguém me conta; portanto, é a experiência de alguém – no caso de Israel, o próprio Deus – que mostra um
conhecimento que só Ele possuía e que, por algum motivo misterioso, resolve compartilhar com o homem.
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da cosmologia grega), mas um mundo em estado permanente de gênese,
um processo evolutivo, um desenvolvimento histórico”49.

2.4. Verdades passadas e verdades do passado
Esses conflitos não serão resolvidos imediatamente e terão seu impacto na
iluminação da verdade, seja na alma humana ou no próprio curso da História. O salto
no ser é o instante em que a consciência ilumina-se repentinamente e descobre que a
História é uma característica essencial do homem, mas que se mostra não em si
mesma ou na criatura – e sim nas sociedades concretas em que seus integrantes se
reconhecem como tais. Cria-se um centro luminoso que ilumina uma hierarquia do
ser que vai até a sua origem em Deus, desenvolve-se numa sociedade que se vê como
a própria história da humanidade e que reconhece que não é uma ilusão a existência
da verdade, muito menos o seu surgimento em retrospecto50. Mas existem problemas
que devem ser enfrentados, problemas que se transformam em mistérios espirituais
quando o investigador tem a coragem de estudá-los. Segundo Eric Voegelin, são os
seguintes:
“(I) O salto no ser, quando ocorre, transforma a sucessão de sociedades
precedentes no tempo em um passado da humanidade.
(II) O salto no ser, enquanto conquista uma nova verdade sobre a
ordem, não ganha toda a verdade, nem estabelece a permanente ordem
da humanidade. A luta pela verdade da ordem continua em um novo
nível histórico. Ocorrerão repetições do salto no ser que corrigirão o
insight inicial e o alimentarão com novas descobertas; e a ordem da
existência humana, mesmo que fique profundamente afetada pela nova
verdade, mantém a ordem da pluralidade de sociedades concretas. Com
o descobrimento de seu passado, a humanidade não chegou ao fim de
sua história, mas se tornou consciente do horizonte aberto de seu futuro.
(III) O salto no ser inicial, o rompimento com a ordem do mito, ocorre
numa pluralidade de acontecimentos paralelos, em Israel e na Grécia, na
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LIMA VAZ, Henrique. “Cristianismo e Consciência Histórica II”, in: Ontologia e História. Loyola, 2002,
pág. 193-194.
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VOEGELIN, Eric. Order and History II – The World of the Polis. Missouri Press, 1998, págs. 69-70.
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China e na Índia, e em cada acontecimento é seguido por uma série de
repetições na história em um novo nível de existência.
(IV) Os paralelos saltos no ser diferem amplamente em relação ao
rompimento radical com o mito cosmológico, assim como a
compreensão e a penetração do seu avanço em relação à verdade na
ordem do ser. Os acontecimentos paralelos não são do mesmo
patamar”51.

A experiência de transcendência que dá origem à História como uma nova
forma de relacionamento é um fato que põe em marcha uma série insolúvel de
choques que mal conseguem ser formulados cientificamente. Isto ocorre porque
temos diante de nós uma “concepção extremamente original do tempo e do
mundo”52, tanto na forma histórica hebraica como na helênica. Explica o filósofo
brasileiro Lima Vaz:
“Para o grego, a representação do espaço é o quadro fundamental dos
fenômenos, e a reflexão sobre o tempo visa, de preferência, à analogia
com a extensão espacial: distribuição pontual do ‘passado’, ‘presente’ e
‘futuro’, utilização das imagens da linha reta e do círculo. Como
sucessão pura, o tempo introduz no ser um princípio de dispersão, de
esvaziamento, de declínio: ele é a imagem móvel e imperfeita da imóvel
e perfeita eternidade. Para a mentalidade hebraica, ao contrário, a
dimensão espacial do mundo é secundária, e o dado primordial é o
tempo como articulação dinâmica de ‘eventos’ e, propriamente, como
história. As imagens geométricas da linha e do círculo nos serão de
utilidade secundária para exprimir a concepção do tempo, que se serve,
de preferência, da forma do ritmo vital. O tempo tem assim uma
densidade própria, sua pulsação marca uma emergência de ser, sua
marca avança como se desenvolve a unidade de um drama. Nesta
concepção do tempo, uma importância decisiva é atribuída ao processo
intrínseco pelo o qual o ser se faz. A ‘nascença’, o ‘crescimento’ e, para
o homem, a decisão livre e a ação aparecem como estruturas dinâmicas
que dão densidade ontológica ao tempo. O pensamento grego, como
logos, permanece inteiramente polarizado pela ‘forma’, a perfeição
luminosa e imóvel, enquanto só à prudência, métis, fica reservado
orientar-se no mundo inquieto e tenebroso do ‘evento’. Dualismo
inadmissível na visão bíblica, para a qual o ‘acontecer’, a trama
orgânica dos ‘eventos’, é a essência mesma do ser. O ser grego é
perfeição, e o tempo é a eternidade de um movimento infinitamente
51

Idem, págs. 69-70.
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disperso, sem orientação real. O ser bíblico é invenção, e o tempo é
rigorosamente história, crescimento para uma plenitude. A contingência
radical do mundo mostra-se, portanto, do ponto de vista bíblico, na
forma de uma criação contínua, uma gênese permanente, o devir de uma
realidade sempre nova”53.

Ainda assim, existem semelhanças nas estruturas destas formas que permitem
uma aproximação e a indicação de uma possível síntese – desde que as
diferenciações entre os saltos no ser sejam observadas. Contudo, se aplicarmos o
princípio da tensão que modela o real, também se deve tentar descobrir uma
constante que se articula nessa dinâmica. Qual seria essa constante? Somente
podemos encontrá-la se observarmos os saltos no ser que ocorrem em retrospecto e
percebemos que “a ordem cosmológica dos impérios [egípcios e mesopotâmicos] não
é apenas colocada em um ponto distante do tempo objetivo, mas se afunda em um
passado de falsidade substancial, agora superada pela verdade da existência sob a
mediação de Deus”54:
“O Egito se torna o Sheol, o submundo das almas mortas, quando Israel
ganha sua vida através da Aliança (Berith); a ordem faraônica se torna a
casa das amarras quando Israel ganha sua liberdade no Reino de Deus. E
o mesmo acontece no passado através dos poetas e dos filósofos da
Grécia. De Hesíodo a Platão, quando o salto no ser desvela a aletheia, a
verdade da existência, o velho mito se transforma no pseudos, a
falsidade ou mentira, o erro da existência em que os antepassados
viveram. (...) Essas depreciações não exaurem a atitude do homem em
relação ao passado da humanidade; podem ser equilibradas por louvores
ao passado, por expressões de admiração pelos períodos clássicos, pelos
reconhecimentos generosos às contribuições das sociedades antigas ao
clímax da civilização contemporânea. Entretanto, as depreciações, mais
claramente do que os elogios, apontam para o problema real: o de que o
passado da humanidade não é um espetáculo para ser louvado ou
imputado de uma culpa ao presente que, naquele momento, ainda era o
futuro. Pois, apesar do seu desdobramento, a raça humana é constante
na história da humanidade, numa ordem que se desenvolve da
compactação à diferenciação de seus símbolos. Os estágios visíveis do
crescimento da verdade da existência não são provocados por
‘mudanças na natureza do homem’ que romperão a unidade da
humanidade e a dissolverão em uma série de espécies diferentes. A
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própria idéia de história da humanidade pressupõe esta constante; e a
realidade dela é testemunhada além da dúvida pelas experiências do
salto no ser, pela experiência da transição do erro para a verdade da
existência em que o mesmo homem – que é o ‘homem velho’ de antes e
o ‘novo homem’ de depois – sofreu a infusão do Ser divino. Assim, a
peça da ordem é sempre encenada não adiante do futuro, mas diante de
Deus; a ordem da existência humana é o presente sob Deus mesmo nos
momentos em que a consciência deste presente ainda não se
desvinculou da compactação do mito cosmológico”55.

2.5. O Drama da História
Ora, no que esse relacionamento com Deus – que acabamos de chamar de
História – afeta uma outra espécie de história, aquela em que não se percebe uma
experiência de transcendência, mas apenas um mero desenrolar dos fatos? Se há um
drama, há de se ter um conflito e, sobretudo, um sentido. Mas a tentativa de
encontrar um sentido nesse conflito faz surgir um sentimento de amargura na psique
humana. Seja como for a permanência da nova ordem da existência, ainda terá de
lidar com outras formas que podem ou não estar em descrédito. E, com isso, o
homem percebe, apenas observando o mero desenrolar dos fatos, que ele é a origem
não só da própria ordem, como também das concepções de ordem que se cruzam
com o tecido da História. Há, sem dúvida, o conflito entre a obediência a uma
hierarquia (a hierarquia do ser) e a emancipação para a possibilidade de modificar os
fatos que se sucedem no tempo e também o próprio mundo. Isso acarreta uma
perturbação interior na psique, uma perturbação que pode forçá-la a querer
ultrapassar as exigências de existência no mundo. Estamos aqui a falar na história
pragmática, idealizada nos tempos do Império Romano, e que se desenvolve através
da idéia de ecumenismo. Nos nossos tempos, este termo pode significar um adjetivo
bondoso para uma possível síntese de religiões díspares, como, por exemplo, o
cristianismo e o islamismo. Contudo, ecumênico vem da palavra em grego oikumene,
que significa nada mais nada menos do que “ausência de limites”; se observarmos
que essa perturbação na psique se dá numa criatura que somente encontra o seu
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sentido quando se depara com suas limitações, é lógico concluir que tal idéia de
ecumênico se tornará uma
“concepção motivada, na exclusão de quaisquer outras considerações,
pelo desejo de alcançar um poder ordenador sem limites pela existência
do mundo, pelo desejo de se fazer por si só o legislador de uma
sociedade e, assim que essa posição é alcançada, fazer que esta
sociedade domine todas as outras sociedades ao seu alcance”56.

Este desejo é o eixo de toda a história pragmática, a história que somente vê
o desenrolar dos fatos e não o que está por trás deles. A sua contraparte é,
obviamente, a História vista como o relacionamento do homem com Deus – um
drama em que o ser transcendente se mostra, seja através da razão ou da revelação, à
alma do homem que se abre para os mistérios espirituais de uma vida que se
apresenta como uma batalha. E esta batalha pode ser descrita também como um
movimento pendular, numa tensão estruturada entre dois pólos que coordenam o
ritmo dos fatos e do próprio mundo – os pólos do poder e do espírito:
“Nem todos os homens levados pela luxúria do poder são Alexandres e
Césares, assim como nem todos os homens cujas almas se movem na
confusão e na procura são Platões ou Isaías. O desejo pelo poder tem
suas formas deficitárias, suas atualizações incompletas e suas séries de
manifestações preparatórias tanto quanto as experiências de
transcendências. Ainda assim, tão cedo a consciência da autonomia se
torne tangível, há de se perceber também uma ruptura crucial na psique
entre espírito e poder. Mencionaremos como testemunhas deste fato o
conflito homérico entre themis e ate, o conflito posterior entre a medida
invisível de Sólon e a pleonexia dos Sofistas (...), o clássico clímax da
eironeia de Sócrates oposta à alazoneia de Alcebíades e, finalmente, o
clímax cristão nos conceitos agostinianos de amor Dei e amor sui.
Mesmo que todos esses desejos sejam de múltiplos sentidos e mesmo
que muitos deles possam ser identificados em uma descrição
psicológica, são obscurecidos por um dualismo básico na psique: o de
que o homem autônomo pode criar ordem em si mesmo ou na
sociedade, seja orientando-se rumo à transcendência, ou seja
emancipando-se em uma existência imanente. Em uma linguagem
agostiniana: o homem pode viver tanto secundum Deum como
secundum hominem. A diferenciação e o reconhecimento destes dois
centros, assim como seu antagonismo e sua luta pela ordem da alma e
da sociedade, são essencialmente uma parte do processo histórico em
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que a experiência de transcendência quebrou a ordem cosmológica. A
conexão íntima e a inimizade dos dois parceiros no processo foram
capturadas de forma excelente por Santo Agostinho, quando ele permite
que suas duas cidades sigam seus cursos ‘uma misturando-se com a
outra através de todo este tempo, do começo ao fim do mundo, quando
elas estiverem destinadas à separação pelo Juízo Final’ (De Civitate Dei,
I, 35; XIV, i; XV, i)”57.

É claro que o espírito também tem o seu poder, mas este se dá em um ritmo
muito mais lento, além da história pragmática e que se aproxima mais de uma
história sacra. Trata-se de um poder que precisa de novos olhos para ser percebido e
compreendido em suas raízes e conseqüências; um poder que precisa tanto da razão
como da revelação para atuar no mundo com toda a sua força. Contudo, somente a
categoria da revelação – e isso é afirmado sem nenhum menosprezo pela faculdade
da razão, pois, como veremos, é também ela fundamental para uma correta
compreensão da vida do espírito – consegue dar a unidade consciente ao ser humano,
porque este se percebe, no instante em que o Divino se revela no salto no ser, como
feito à “imagem de Deus” (imago Dei). Mas deve-se tomar cuidado nessa descoberta
para não se cair em uma visão antropológica equivocada: não se deve entender
“imagem” como se fosse um simples esquema,
“como um eikôn que reflete imperfeitamente um paradigma perfeito e
tende a assimilar-se a seu modelo. A ‘imagem’ exprime, antes, o caráter
concreto e dinâmico de uma espécie de ‘situação’ ontológica original e
única do homem em face do mundo: ele atesta a presença e a
dominação de Deus no exercício de sua própria dominação sobre a
natureza. Como tal, o homem recebe o ‘espírito’ (ruah) de Deus e tornase ‘alma vivente’. Em uma palavra, o monoteísmo criacionista implica
uma antropologia rigorosamente concreta e positiva, excluindo no
homem qualquer dualismo de substâncias opostas e recusando
decididamente os mitos da preexistência, da queda ou da descida da
alma num corpo hostil, da evasão ou da transmigração. Uma
antropologia, por outro lado, em que a transcendência ativa do homem
sobre o mundo formulou-se em termos de uma dialética histórica de
transformação, e não de uma dialética intemporal de contemplação. O
caráter dinâmico da concepção hebraica do ser funde-se assim
estreitamente com a visão do destino histórico do homem. O mundo,
com efeito, não é dado primeiramente como ‘natureza’ fechada em si
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mesma: ele é essencialmente ‘aberto’ à ação do homem. Juntos, tecem
um destino único”58.

2.6. O Drama do Sentido59
O que nos apresenta é uma aparente cisão entre poder e espírito,
transformação e contemplação, natureza e homem, que se encaminha, muitas vezes à
força, para uma aparente síntese. Seria este dualismo a tal constante de que fala
Voegelin na sua reflexão sobre a História? Ou ela seria a dinâmica que impõe o
reconhecimento de uma tensão, a mesma tensão que Platão retratou como a região
intermediária, o metaxo, em que se dá a busca erótica da verdade? Mas como essa
tensão e essa dinâmica são apreendidas? Elas somente podem ser reconhecidas como
centros luminosos de ordem se forem localizadas na consciência de um determinado
indivíduo – alguém que tenha compreendido e aceitado que a existência desta ordem
implica também uma responsabilidade. E se há responsabilidade, deve existir
também o seu contrário – a desordem, a destruição, o mal. A ordem da verdade da
existência é algo muito frágil e que está sempre em perigo – e se o homem não a
respeitar e, sobretudo, cuidar, o risco é sofrer o rompimento de sua unidade enquanto
imago Dei.
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Além de ter responsabilidade, o ser humano tem uma missão na sua passagem
pela Terra, uma missão que intensifica ainda mais o sentido do seu drama;
“como ‘imagem’, animado do ‘espírito’ de Deus, o homem deve inserirse ativamente no plano divino, assumir em sua liberdade e em sua ação o
destino da criação: sua recusa, a inflexão egoísta do seu gesto de ‘posse’,
é o pecado de origem, a fonte do mal. O dualismo do homem, de que as
páginas da Bíblia nos transmitem o testemunho pungente, não é assim
um dualismo de natureza, mas o dualismo de um sentido de vida; uma
ambigüidade que se levanta a cada passo do homem na história, que faz
da história um diálogo dramático entre o homem e o universo, e a
articulação sempre recomeçada de uma resposta pela qual o homem deve
assumir livremente a carga de toda a criação em face do apelo de Deus.
É, pois, num plano de solidariedade no mesmo destino histórico, por ele
livremente escolhido, que o homem é chamado a exercer sua ação sobre
o mundo”60.

A ação sobre o mundo seria o estopim para uma espécie de política orientada
para os problemas concretos de uma sociedade que vive um drama de sentido e não
um drama forjado em leis científicas a priori. Contudo, nem todos são capazes de
realizar tal acontecimento. É necessário não só uma educação direcionada à uma
teoria que se apóie na prática, mas também uma ação que respeite os princípios da
estrutura do real; deve-se ter ainda a sensibilidade para suportar determinadas
experiências que nem a alma nem a psique teriam a coragem de enfrentar sozinhas.
O salto no ser foi o instante em que Deus se revelou ao homem e, com isso, lhe deu a
responsabilidade de aperfeiçoar-se na liberdade de aceitar as limitações de uma
hierarquia. Agora cabe analisarmos quem seria o indivíduo representativo desta
experiência e qual seria a ação correta que transmitirá a verdade da existência para a
sociedade em que vive.
3. O POLÍTICO DO ESPÍRITO
Atualmente, a visão do político baseia-se num desejo de como ele deveria ser
e não do que ele é. É um vício que permeia todo o pensamento político moderno e
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que influi na atitude religiosa da sociedade. Na insistência de analisar a ação do
político como um dever-ser não se percebe que ela é realizada por um indivíduo
concreto, que faz parte de uma determinada circunstância, que tem corpo, alma e
espírito e vive numa exigência histórica que lhe é imposta em suas faculdades
essenciais. Essas faculdades são as do espírito61 e da razão, que é o núcleo do
primeiro; se uma é descolada da outra, seja na própria ação política ou na observação
do fato que ela provocou – e que interfere no curso da História – temos uma
petrificação da própria pessoa humana, não só em termos antropológicos como
também em conseqüências sociais. A ausência das experiências da razão e do
espírito é o rompimento da descoberta do homem como ser dado em um mundo que
já existia e que deve ser respeitado em sua estrutura; o ser humano reconhece que
não existe por si só e que sua existência se deve a um mistério que, por falta de nome
melhor, chamamos de “Deus”.
3.1. O problema de Max Weber
A visão do dever-ser na ação política implica a separação entre razão e
espírito; implica a persistência da primeira faculdade em querer interpretar o mundo
por meios exclusivamente humanos, negando o fato de que existe um fator de
imprevisibilidade que não depende de ninguém. O dever-ser mata o espírito em
nome de uma análise científica que, no fim, se transforma em uma pseudo-religião e
que eleva a figura do político a um pedestal, comparando-o com um messias. Um
dos grandes exemplos modernos dessa “epistemologia” se encontra na figura de Max
Weber62, especialmente em sua histórica palestra A Política como Vocação (1919)63.
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Max Weber (1864-1920), sociólogo e cientista político alemão. A obra de Weber, composta por clássicos
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Partindo do seu famoso conceito de Beruf (profissão, chamamento, vocação), o
sociólogo alemão aproxima inadvertidamente o político da figura do sacerdote
religioso que, possuído pelo “carisma” da sua “vocação”, pode entregar-se “ao
carisma do profeta, do caudilho na guerra, ou do grande demagogo na Ecclesia ou no
parlamento”, o que significa
“que essa figura é vista como alguém que leva dentro o ‘chamado’ para
ser condutor de homens, os quais não lhe prestam obediência porque o
mandam o costume ou uma norma legal, mas porque acreditam nele. E
ele próprio, se não se trata de um mesquinho adventício, efêmero e
presunçoso, ‘vive para a sua obra’. Mas é à sua pessoa e às suas
qualidades que se entregam o discípulo, os seguidores ou o partido”64.

O problema desta análise é que se estende, como bem observou Eric
Voegelin, “não aos princípios, mas apenas à causalidade da ação”65. A tentativa de
realizar uma ciência isenta de valores e a busca de uma ação direta que transforme o
dever-ser em uma realidade eficaz
“significava para Weber a exploração das causas e efeitos, a construção
de tipos ideais que permitissem distinguir as regularidades das
instituições, assim como seus desvios, e, sobretudo, a construção de
relações causais típicas. Tal ciência não estaria em condições de dizer a
ninguém se ele deveria ser um liberal ou um socialista em matéria
econômica, um constitucionalista democrático ou um revolucionário
marxista, mas poderia indicar-lhe quais seriam as conseqüências de uma
tentativa de aplicar os valores de sua preferência à prática política. De
um lado estavam os ‘valores’ da ordem política, insuscetíveis de
avaliação crítica; do outro, estava uma ciência da estrutura da realidade
social que podia ser usada como conhecimento técnico por um político.
Com esse pragmatismo, Weber afiou a discussão em torno da ciência
adquiriu contornos com a distinção de Weber entre Gesinungsethik e Verantwortungsethik – ética da intenção
e ética da responsabilidade, como usualmente se traduz. Weber estava do lado da ética da responsabilidade –
isto é, de assumir a responsabilidade pelas conseqüências dos próprios atos. Assim, por exemplo, se um
sujeito instaura um governo que expropria os expropriadores, esse sujeito é responsável pela miséria que
causou à população expropriada. É impossível desculpar as conseqüências maléficas de atos morais pela
moralidade ou nobreza das intenções do agente. A intenção moralista não justifica a imoralidade da ação”.
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‘isenta de valores’ e deslocou os debates para além das escaramuças
metodológicas, focalizando novamente a ordem de pertinência. Ele
queria a ciência porque queria clareza sobre o mundo do qual
participava apaixonadamente; percorria assim, novamente, a estrada
rumo à essência. A busca da verdade, no entanto, cessava ao nível da
ação pragmática. No clima intelectual do debate metodológico, os
‘valores’ tinham que ser aceitos como inquestionáveis e a procura não
podia avançar até a contemplação da ordem”66.

Estes “valores” de Weber, aparentemente objetivos, eram a forma de
encontrar alguma lógica no drama da sua existência – e ele os aplicava também na
sua visão do que seria a política pois, para muitas pessoas, essa seria a única forma
de encontrar um caminho:
“Quem vive para a política faz dela a sua vida num sentido íntimo; ou
goza simplesmente com o exercício de poder que possui, ou alimenta o
seu equilíbrio e tranqüilidade com a consciência de ter dado um sentido
à sua vida, pondo-a a serviço de algo. Neste sentido profundo, todo o
homem sério que vive para algo, vive também desse algo”67.

Mas se Weber admite que há um “sentido profundo”, será que a sua ciência
dos valores não poderia seguir essa profundidade até o final e descobrir que há algo
além da ação pragmática na sociedade? Eis aí o paradoxo – e o perigo de tornar uma
pesquisa que tenta ser neutra em um culto para poucos versados numa “linguagem
sofisticada” que se apóia em duas categorias: a da responsabilidade e a do
demonismo68. Voegelin reconhece a armadilha implícita:
“Weber reconheceu os valores pelo que eram, ou seja, idéias
ordenadoras da ação política, mas atribui-lhes a condição de decisões
‘demoníacas’, insuscetíveis de argumentação racional. A ciência só
poderia confrontar o demonismo na política alertando os políticos sobre
as conseqüências de suas ações e despertando neles o senso de
responsabilidade. Esta ‘ética da responsabilidade’ weberiana não deve
ser negligenciada. Foi criada para mitigar o ardor revolucionário dos
66
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polemistas intelectuais políticos, especialmente depois de 1918; para
ressaltar que os ideais não justificam nem os meios nem os resultados da
ação, que ação envolve culpa e que a responsabilidade pelos efeitos
políticos cabe exclusivamente ao homem que se transforma numa causa.
Mais ainda, o diagnóstico ‘demoníaco’ revela que não se podia derivar
‘valores’ inquestionáveis de fontes racionais de ordem, e que a política
da época tinha-se transformado efetivamente num campo de desordem
demoníaca. A rematada sutileza com que este aspecto do trabalho de
Weber tem sido, e ainda é, ignorado por aqueles aos quais se dirige,
constitui talvez a maior prova de sua importância”69.

O dilema de Weber reflete-se no sentimento de angústia que o político
imaginado por ele percebe ao ter “uma influência sobre os homens, de participar
sobre eles e, sobretudo, o sentimento de manejar os fios de acontecimentos
históricos importantes, elevam o político profissional, mesmo o que ocupa posições
formalmente modestas, acima do quotidiano”70. E aqui se encontra a coragem de
Weber – quando ele percebe, na sua angústia de ver que a realidade escapa do seu
controle e que não se apóia no dever-ser, que existem certas condições para um
político representar efetivamente o drama da sociedade onde vive:
“A questão que então se lhes apresenta é saber quais são as qualidades
que lhes permitirão estar à altura desse poder (mesmo que, no caso
concreto, seja limitado) e da responsabilidade pessoal que implica. Com
isto entramos já no terreno da ética, pois é a esta que corresponde
determinar como deverá ser um homem para ter direito a pôr a mão no
leme da História”71.

A ética na política, segundo Weber, não é um instrumento técnico; não é
uma prática que cria uma teoria para depois destruí-la em função de uma lei
científica da História. É uma verdadeira arena de combate, e o político deve ter
características de um guerreiro, em especial a paixão:
“Pode-se dizer que são três as qualidades decisivamente importantes
para o político: paixão, sentido de responsabilidade e medida. Paixão no
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sentido de positividade, de entrega apaixonada a uma ‘causa’, ao deus
ou ao demônio que a governa. Não no sentido dessa atitude interior que
o meu malogrado amigo Georg Simmel costumava chamar ‘excitação
estéril’, própria de um determinado tipo de intelectuais, sobretudo
russos (claro que não de todos eles) e que representa agora também um
grande papel entre nossos intelectuais, neste carnaval a que se dá, para o
embelezar, o orgulhoso nome de ‘revolução’. Trata-se de um
‘romantismo do intelectualmente interessante’ que gira no vazio e se
encontra totalmente desprovido de qualquer sentido de responsabilidade
objetiva. Com efeito, nem tudo fica solucionado com a pura paixão, por
muito sinceramente que ela seja sentida. A paixão não transforma um
homem em político se não estiver a serviço de uma ‘causa’ e não faz da
responsabilidade para com essa estrela que guia a ação. Para tal é
necessária (e é esta a qualidade psicológica decisiva para o político)
medida, a capacidade para deixar que a realidade atue sobre a pessoa
sem por isso perder o domínio e a tranqüilidade, ou seja, para manter a
distância em relação aos homens e às coisas. O ‘não saber guardar
distância’ é, para qualquer político, um dos pecados mortais; ‘sabê-lo’ é
uma dessas qualidades cujo esquecimento condenará a nossa atual
geração de intelectuais à impotência política. O problema reside
precisamente em como conseguir que existam juntas, nas mesmas
almas, a paixão ardente e a fria medida. A política faz-se com a cabeça e
não com outras partes do corpo ou da alma. E, no entanto, a entrega a
uma causa só pode nascer e alimentar-se da paixão para ser uma atitude
autenticamente humana e não um frívolo jogo intelectual. Só o hábito da
distância (em todos os sentidos da palavra) torna possível o enérgico
domínio sobre a alma que caracteriza o político apaixonado e o
distingue do simples diletante político, ‘esterilmente agitado’. A ‘força’
de uma ‘personalidade’ política reside, em primeiro lugar, na posse
destas qualidades”72.

Weber intui a experiência da razão e do espírito. Mas, ainda assim, apenas
tateia na busca pelo “sentido profundo” – sem saber se algum dia irá encontrá-lo. A
razão de não aprofundar a sua análise da ação e do homem políticos não é clara;
contudo, pode-se observar qual foi sua falha técnica – a de que
“talvez não se tenha ressaltado suficientemente, em vista do
impressionante vulto da obra, que essa série de estudos ganha seu tom
geral através de uma omissão significativa, a do cristianismo anterior à
Reforma. A razão dessa omissão parece óbvia. É praticamente
impossível efetuar um estudo sério do cristianismo medieval sem
descobrir, entre os seus ‘valores’, a crença numa ciência racional de
ordem humana e social e, sobretudo, do direito natural”73.
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A intuição da experiência da razão e do espírito não significa que a primeira
será suficientemente respeitada, mesmo que a análise tente, de forma quase
desesperada, reproduzir em categorias artificiais (os chamados “tipos ideais”) sua
eficácia ao observar certos fenômenos políticos. Uma razão que não se vincula com
a vivência do espírito amputa a própria existência humana dentro do curso da
História e amputa também a sua contra-parte metafísica; e, no caso de Weber, isso
limitou sua ciência justamente quando ele deveria atingir a verdadeira
profundidade, uma vez que sua disposição
“para representar verdades a respeito da ordem sob a forma de fatos
históricos cessava antes de chegar à metafísica grega e medieval. Para
poder degradar a política de Platão, Aristóteles ou São Tomás de
Aquino ao nível de ‘valores’, um estudioso responsável teria
primeiramente que demonstrar não ter fundamento a consideração
daquelas formulações como científicas. E essa demonstração é
impossível. Quando o pretendente a crítico houver penetrado no
significado da metafísica com profundidade suficiente para que a sua
crítica tenha peso, ele já se terá transformado em um metafísico. A
metafísica só pode ser atacada em sã consciência quando o crítico se
coloca a uma distância suficiente, que lhe garanta o conhecimento
imperfeito. O horizonte da ciência social de Weber era imenso; assim,
sua cautela em aproximar-se demasiado do centro decisivo dessa ciência
é a melhor prova de suas limitações positivistas”74.

A crença numa razão que não admita o espírito como um fato objetivo
implica na tendência radical de abraçar inconscientemente termos religiosos – e, no
fim, uma visão de mundo baseada numa religiosidade carregada de desencanto –
como a única forma de dar sentido à experiência paradoxal da política, conforme
vemos nesse trecho do próprio Weber:
“Em geral, quem quiser fazer política e, muito em especial, quem quiser
fazer política como profissão, deverá tomar consciência destes
paradoxos éticos e da sua responsabilidade pelo que ele próprio,
submetido à pressão desses paradoxos, pode chegar a ver. Repito que
quem faz política pactua com as potências demoníacas que espreitam ao
redor de todo e qualquer poder. (...) Quem procura a salvação da alma e
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dos demais que a não busque pelos caminhos da política cujas tarefas,
que são muito diferentes, só podem ser elevadas a cabo utilizando a
força como meio. O gênio ou o demônio da política vive em íntima
tensão com o deus do amor, inclusive com o deus cristão na sua
configuração eclesiástica, e essa tensão pode, a qualquer momento,
transformar-se num conflito sem solução”75.

Voltamos àquela tensão do metaxo que, se não for equilibrada, pode levar
tanto a alma do cientista como a do político a uma desarmonia com a hierarquia do
ser que lhe foi revelada com a História. Este foi o caso de Max Weber – e de
qualquer político de nossos tempos que deseje imitar uma prudência imanente em
suas ações e se esqueça que esta só se solidifica quando se aproxima do
transcendente. O Deus vivo e revelado é substituído pelo deus do dever-ser. E se a
ligação com Ele foi rompida, as tentativas de realizar uma política que defenda
qualquer espécie de “honestidade” se tornam patéticas; o político pode dizer que “a
política consiste numa dura e prolongada penetração através de tenazes
resistências”76, que o homem que a pratica deve responder com um “no entanto”
quando o Mal surge de onde menos se espera, mas não evita a amargura que
anteviu com o desencantamento e a desdivinização do mundo; a única coisa que se
nota, seja em relação a Weber ou a qualquer político que se oriente por sua análise,
é um “sentimento de pena de que o encantamento divino houvesse desaparecido do
mundo, por sua resignação ao racionalismo como uma sina a ser aturada, mas não
desejada [e] pelas queixas ocasionais de que a sua alma não estava em sintonia
com o divino”77; com isso,
“Weber deixou revelar sua afinidade com os sofrimentos de Nietzsche –
muito embora, apesar de tal confissão, sua alma estivesse
suficientemente em sintonia com o divino para que ele não seguisse
Nietzsche em sua trágica revolta. Weber sabia o que almejava, mas, por
alguma razão, não conseguiu chegar ao objetivo. Ele viu a terra
prometida, mas não lhe foi dado entrar nela”78.
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3.2. Magnanimidade e pusilanimidade
Contudo, somente ver a terra prometida em um mundo que já esqueceu-se
de que ela havia sido alcançada parece-nos ser um problema de fraqueza moral. A
competência técnica de Weber como cientista não pode ser refutada; mas as
deficiências de suas análises, ao negar o transcendente como fato objetivo da
realidade, mesmo que não seja apreendido pelos sentidos da percepção humana,
provocaram conseqüências nos seus estudos da política e da religião. A primeira
delas – como já foi dito antes e é esta que nos vem ao caso nesta parte do capítulo –
é a ausência de uma antropologia que observe o ser humano como alguém dentro
de um combate duradouro, alguém que está dentro de uma arena de paradoxos e
que, por isso, não pode ser facilmente interpretado e compreendido dentro de
tipologias psicológicas

ou

sociológicas. Conforme veremos,

a

segunda

conseqüência é a petrificação da política numa ação imanente, que se reduz às
necessidades mundanas, disfarçadas de ideologias, sem se preocupar com uma
ciência da ordem que aponte para o transcendente; e a terceira é a redução da
História em um sentido definido e fechado, como um sistema ideal, o que acaba
por levar a um desrespeito à própria estrutura da realidade e à própria condição
humana.
Tudo isso se deve ao esquecimento de que já houve uma ciência que
analisou esses problemas e estabeleceu uma série de princípios. Ela não nasceu na
busca de um “ideal”; nasceu da observação factual de eventos concretos dentro de
uma determinada situação; ela sobretudo respeita “a prodigiosa quantidade de
coisas desejáveis que a realidade, sem a nossa colaboração, inventou”79. Tal
ciência se dá na alma do indivíduo e esta, conforme a sua abertura para as coisas
que estão ao seu redor, pode escolher tanto a magnanimidade como a
pusilanimidade, para usarmos duas palavras caras ao filósofo espanhol Ortega y
Gasset. Nos nossos dias, o estudo da política e da religião pende para o lado da
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segunda, forte sem dúvida, mas que reflete a imposição de que o político ideal seria
uma “boa pessoa”, como se um conceito abstrato fosse à coleira perfeita para um
sujeito que, ao articular e comandar uma sociedade, precisa comportar-se como o
restante da humanidade – ou seja, “como uma mulher que se casa com um artista
porque é artista, e depois se queixa porque este não se comporta como um chefe de
repartição”80.
Os conceitos de magnanimidade e pusilanimidade aqui empregados pelo
autor e por este estudo não têm cunho moral. Há neles uma descrição muito
aguçada da alma humana e também uma distinção fundamental:
“desde há um século e meio, tudo conspira para nos ocultar que as
almas têm formatos diferentes, que existem almas grandes e almas
pequenas, em que grande e pequeno não significam nossa avaliação
dessas almas, e sim a diferença real de duas estruturas psicológicas
distintas, de dois modos antagônicos de funcionamento da psique. O
magnânimo e o pusilânime pertencem a espécies diversas; viver é, para
um e outro, uma operação de sentido divergente e, em conseqüência,
carregam dentro de si duas perspectivas morais contraditórias”81.

A atual opção do estudo e da ação na política e na religião é a da
perspectiva moral do pusilânime, “certeira quando trata de julgar seus congêneres”
e “injusta quando se aplica aos magnânimos”82. Os motivos são simples:
“É injusta simplesmente porque é falsa, porque parte de dados errôneos,
porque ao pusilânime costuma faltar a intuição imediata do que
acontece dentro de um grande espírito. (...) O magnânimo é um homem
que tem missão criadora: viver e ser são, para ele, fazer grandes coisas,
produzir obras de grande calibre. O pusilânime, por sua vez, carece de
missão: viver é para ele simplesmente existir, conservar-se, andar por
entre as coisas que já estão aí, feitas por outros – sejam elas sistemas
intelectuais, estilos artísticos, instituições, normas tradicionais, situações
de poder público. Seus atos não brotam de uma necessidade criadora,
originária, inspirada e ineludível – ineludível como o parto. O
pusilânime, por si, não tem o que fazer: faltam-lhe os projetos e o afã
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rigoroso de execução. De forma que, não havendo ‘destino’ em seu
interior, necessidade congênita de criar, de extravasar-se em obras, só
age movido por interesses subjetivos: o prazer e a dor. Procura o prazer
e evita a dor. Esse modo de funcionar vitalmente que encontra em si
mesmo leva-o a supor, por exemplo, que um pintor se entrega a seu
trabalho movido pelo desejo de ser famoso, rico, etc. Como se entre o
desejo de fama, riqueza, prazeres e a possibilidade de pintar este ou
aquele quadro, de inventar um estilo determinado, existisse a menor
conexão! O pusilânime deveria saber que o primeiro pintor famoso não
teve a intenção de ser um pintor famoso, mas exclusivamente de pintar,
pela simples necessidade de criar beleza plástica. Só posteriormente a
sua vida e obra é que se formou na mente dos outros, especialmente dos
pusilânimes, a idéia ou o ideal de ser ‘pintor famoso’. E então, só então,
atraídos realmente pelas vantagens egoísticas desse papel, o de ‘pintor
famoso’, é que começaram a pintar os pusilânimes, isto é, os maus
pintores”83.

3.3. A missão do político do espírito
O que Ortega escreve sobre o pintor, também se reproduz na política e o
seu lado religioso. A pessoa que está imbuída de uma missão – no sentido de
aceitar um destino que depende e ao mesmo tempo não depende da sua escolha e
que deve convencer os outros de que há um significado nas coisas deste mundo –
sempre terá como obstáculo outras pessoas que jamais saberão o que é isso.
Contudo, os pusilânimes também desejam um sentido – mesmo que, para isso,
tenham de fabricar um. Afinal, essa é a própria ocupação da vida: fazer alguma
coisa. Mas – e aí vem a pergunta – fazer o quê? Como bem explica Ortega y
Gasset:
“O homem não tem outro remédio senão fazer algo para manter-se na
existência. A vida nos é dada feita, ainda que não a damos a nós
mesmos e nos encontramos com ela já pronta e sem saber como. Porém,
essa vida não nos é dada feita, cada um deve fazer a sua própria. A vida
é uma ocupação, e o mais grave dessas ocupações que constituem a vida
não é que seja preciso realizá-las, mas, de uma certa forma, o contrário –
quero dizer que nos encontramos sempre obrigados a fazer alguma
coisa, mas nunca nos encontramos estritamente forçados a fazer algo
determinado, que não nos é imposta esta ou aquela tarefa, como é
imposta ao astro sua trajetória, ou à pedra sua gravitação. Antes de fazer
alguma coisa, cada homem tem que decidir, por sua conta e risco, o que
83
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ele vai fazer. Porém essa decisão torna-se impossível se o homem não
possui algumas convicções sobre o que são as coisas em seu redor, ou
os outros homens, ou ele mesmo. Unicamente tendo em vista tudo isto,
ele pode preferir uma ação à outra, pode, em resumo, viver”84.

Mas viver – a mais séria das ocupações – é um processo durante o qual o
homem aponta para um futuro desconhecido e apóia-se em um presente frágil; a
única certeza que tem são suas experiências do passado. Daí se pode perceber qual
seria a sua missão e qual o significado dela. O homem que opta pela
magnanimidade olha para trás e vê, entre os escombros e as conquistas do que já
aconteceu, a pista do que poderá acontecer; aprende com seus acertos e, muito
mais, com seus erros; percebe que o futuro é uma contínua possibilidade de
escolhas que, se uma for aceita, a única forma de não se lembrar das outras que
poderiam ter sido é assumir a sua responsabilidade – enfim, de que ele está com as
coisas deste mundo e que essas coisas têm um peso, uma concretude que não pode
ser negada. Já o pusilânime é uma imitação triste do magnânimo – e isso ocorre
simplesmente porque ele não aceita a realidade das coisas e, por sua vez, a
realidade da vida; fará o possível para não aprender com o seu passado, esquecerá
completamente a preocupação com o presente e imaginará um futuro que existe
apenas na sua cabeça, apoiado em um eterno dever-ser.
O político que percebe o drama do sentido na sociedade em que vive sabe
que a História é uma forma de conhecimento capaz de restaurar qualquer espécie
de ordem real e verdadeira. Mas tal conhecimento, por ser baseado em um passado
que se apóia no presente das circunstâncias concretas, tenta unir o constante e o
inconstante da própria razão humana; procura lógica, proporção e sentido – e
encontra muitas vezes as ruínas de um fato que só pode ser redescoberto pelo
esforço contínuo da memória. O homem com senso de missão, o político que se
movimenta na tensão entre o mundo e o espírito, caminha pelo passado para
descobrir que o seu presente se perdeu há algum tempo e que não há volta.
Portanto, cada vez que ele tenta unir o seu presente a um passado que tenha algum
significado, percebe-se que o seu próprio futuro se estreita cada vez mais – e, dessa
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forma, o futuro da sociedade que ele próprio representa. Não é somente um
magnânimo contra os pusilânimes; é, como qualquer um de nós, “um peregrino do
Ser”85, alguém que caminha sem saber se qualquer ação sua terá um efeito ou uma
conseqüência prática que aproxime os seus semelhantes da resposta para o que
fazer com a vida.

3.4. O intelectual e o homem de ação
Assumir a condição de “peregrino do Ser” significa estar constantemente
lutando uma existência que não pode ser sustentada em conceitos aparentemente
científicos que matam a nossa humanidade. A aflição de reconhecer, em nossas
ações, a nossa responsabilidade provoca a leve suspeita de que, no futuro já
estreito, seremos vigiados e julgados por isso. E quem fará isso? A nossa
consciência? A ciência? O dever-ser? Temos aí o início de uma doença que infecta
a análise política moderna, que destrói a unidade do peregrino do Ser e divide o
político nas categorias do intelectual e do homem de ação. Essa doença chama-se
abstração. Devido a ela,
“o intelectual não sente necessidade de ação. Pelo contrário, sente a
ação como uma perturbação que convém evitar e só executar, a
contragosto e de má-vontade, quando for indispensável. Compraz-se em
intercalar sofismas entre a excitação e a atuação. Há homens que é
preciso não ocupar em nada, e estes são os intelectuais. Esta é a sua
glória e talvez sua superioridade. Em última instância, bastam-se a si
mesmos, vivem de sua própria germinação interior, de sua magnífica
riqueza íntima. O intelectual de pura cepa não necessita de nada nem de
ninguém, porque é um microcosmo”86.

Por sua vez, o homem de ação é um “magnífico animal, uma esplêndida
fisiologia” porque se trata de um “espírito impulsivo”. Se o homem de ação é uma
pessoa que se ocupa com as coisas, o intelectual é alguém que se preocupa – ou
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seja, que antecipa em sua mente as coisas que podem acontecer. “Pensar é se
ocupar antes de se ocupar (...) é interpor idéias entre o desejar e o executar. A
preocupação extrema leva à apraxia, que é uma enfermidade. O intelectual é, com
efeito, quase sempre um pouco doente”87.
A doença do intelectual influi na moral do homem de ação. Esta é também
uma preocupação
“que implica a contenção de nossos impulsos até que se determine se
são devidos ou indevidos. No homem normal a ação não é disparada tão
rapidamente depois de desejada, a ponto de não deixar tempo para que
seja moralmente questionada, para se perguntar se é boa ou má, para ver
seu aspecto ético. Mas imaginemos o funcionamento de um espírito
impulsivo: seu primeiro ímpeto não é de ver esse aspecto da ação, mas
sim de iniciar prontamente sua execução. É, pois, muito injusto
qualificá-lo de imoral por ter querido aquele ato incorreto. É verdade
que o quis, ou seja, que houve um instante em que o visualizou, em que
se colocou diante dele contemplativamente? É isso o que faz intelectual,
o moral: contemplar seus próprios atos. Por isso costuma não executálos. Mas o impulsivo não se deixa levar pela contemplação. Nele, o
principal é o operar. De um ponto de vista moral, o único que cabe
exigir-lhe é que se arrependa depois da ação consumada, já que só então
lhe é dado contemplá-la”88.

3.5. O attunement da alma
O arrependimento é o momento em que se dá a aguda consciência de que a
contemplação e a ação jamais deveriam ser separadas. E é uma ferida que
dificilmente se cura se não existir uma tentativa de restaurar a unidade da criatura.
Assim, teremos que voltar ao passado para observarmos dois tipos de homens – os
profetas hebreus e o spoudaios grego – que, apesar de distantes no tempo e no
espaço, podem nos ajudar no nosso presente a resolver a aparente dualidade entre
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contemplação e ação. Mas, antes de tudo, devemos analisar a experiência que os
une – a experiência do attunement (harmonização)89.
O attunement é a faculdade que alguém tem ao deixar que sua alma fique
aberta ao mistério da realidade e escute os sussurros do Espírito. A definição é
poética, sem dúvida, mas é a única forma de resumir em poucas palavras um
processo de conhecimento do real que se fundamenta sob a luz do belo. Esta beleza
não é uma mera fruição estética; trata-se da luz que perturba quando tudo parece
agradável e tranqüilo na normalidade da escuridão. É um acontecimento que
transforma o homem em um ser consoante com os propósitos da ordem divina e
que ocorre dentro do salto no ser; nele, o tempo e o espaço são fenômenos
irrelevantes, assim como causa e efeito – e tudo isso acontece apenas em um
instante, no momento em que o mundo como “criação permanentemente renovada”
se mostra como um horizonte de várias ações. A luz do belo se abre dentro da
consciência humana e mostra a harmonia que está por trás da aparente indiferença
do universo; ela amplia e exige uma impressão na alma do sujeito que o possui
pelo todo que ele é; rapta-o pela sua unidade e pela beleza oculta que essa unidade
guardava. Dentro do salto no ser, a abertura para o Divino é, antes de tudo, uma
abertura para o Outro individual – e é o attunement que diferencia uma experiência
psíquica da espiritual, pois esta somente é possível se for compreendida como
totalidade. Não estamos lidando com os “sentimentos” ou com a “sensação”,
considerada como
“o terceiro ato que se encontra principalmente abaixo do nível espiritual
e distinto dos atos espirituais do intelecto e da vontade (nos referimos
aqui aos atos das emoções, da afetividade, da sensibilidade irracional:
cobiça, ódio, alegria e medo), mas primariamente com o coração da
completude humana, em que todas as faculdades do homem (potentiae)
nos aparecem enraizadas na unidade de sua forma substancialis,
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independente se estas faculdades são do tipo espiritual, sensitivo ou
vegetativo”90.

O importante em analisar o attunement é ver como a unidade da criatura
não está descolada dos combates interiores da sua alma e do seu esforço em manter
uma coerência nas metamorfoses que a vida impinge. Assim,
“distinguir as faculdades da alma, cada uma por si mesma ou a própria
alma como um todo, não nos deve fazer esquecer a sua compenetração
recíproca – e de um modo em que elas mesmas são penetradas pela alma
que atua e sofre através delas. De fato, distinções dessa espécie, como as
que foram feitas por S. Tomás de Aquino, devem sempre ser feitas
apenas para um melhor entendimento da unidade sublinhada. O que se
chama ‘sentimento’, em uma contra-distinção de intelecto e de vontade,
não se encontra nem ‘abaixo’ nem ‘sob’ as faculdades espirituais. Isto é
evidente pelo fato de que os animais não são homens que tiveram o seu
intelecto e a sua vontade removidos; ao contrário, os animais exibem
uma totalidade análoga ao homem, mas que ainda não foi alçada ao grau
de reflexão espiritual atingida por este último (...). Por outro lado,
podemos distinguir no homem atos sub-espirituais ou estados (seja os
atos específicos dos órgãos sensoriais ou aqueles do sensus comunis, ou
também os atos e os estados da disposição total da alma), além de atos
que pertencem predominantemente à pessoa inteira e no qual expressões
da esfera sensitiva-vegetativa são incorporadas sem clamarem por um
monopólio do sentimento sobre todo o resto. De outra forma, o
sentimento e a disposição seriam sub-humanas e não poderíamos mais
entender porque a Sagrada Escritura caracteriza o ‘coração’ e até mesmo
as ‘vísceras’ como o trono das reações mais pessoais do homem e da
atitude mais profunda de Deus em relação ao mundo. Não é apenas
através de uma faculdade isolada que o homem se abre, no
conhecimento e no amor, para o Tu, para as coisas e para Deus: é como
um todo (através de todas as suas faculdades) que o homem se
harmoniza (attune) com a realidade total”91.

Há todo um movimento no attunement que nos mostra como se dá, na
consciência do homem, o evento do salto no ser em seus detalhes mais particulares.
Balthazar continua a nos guiar:
“Esta harmonização entre o Ser e o sujeito que sente e experimenta dáse, conseqüentemente, antes da distinção entre a experiência ativa e
passiva: na reciprocidade em que é fundada a abertura à realidade está
90
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contida tanto a receptividade a uma im-pressão exterior e a ex-pressão
do self no exterior. Assim, o ato fundamental do sentimento (‘o
sentimento primeiro’) consiste no consenso (con-sensus) de sofrer
impressões exteriores e de agir sobre o exterior – e ambos são
igualmente causas da ‘alegria primeira’. Em comparação com esse nível
mais profundo da realidade, a oposição entre desejo (alegre) e medo
defensivo é, em si mesmo, secundário: pois ela tem a ver com existentes
particulares, com proporções ou desproporções particulares entre sujeito
e objeto; não toca diretamente o relacionamento com o Ser (em suas
instâncias particulares). Mas Deus não é um existente particular; Ele se
revela fora e dentro das profundezas do Ser que, em sua totalidade,
aponta para Deus como seu fundamento. Por isso, tudo o que foi dito
acima aplica-se, sempre e em primeiro lugar, a Deus, condicionado pela
analogia do Ser entre Deus e a criatura: esta analogia é radicalmente
ordenada para Deus, que não precisa da criatura para ser Ele próprio, e a
criatura dá o seu acesso a Deus e a qualquer coisa que Deus, em sua
liberdade, possa lhe fazer. A criatura é ontologicamente ressonante a
Deus e para Deus: é em sua totalidade e antes de qualquer diferenciação
de suas faculdades espirituais e sensoriais, ativas e passivas. Deus não
pode ser considerado, em nenhum nível, como uma criatura e nem
sequer possuí um Ser comum com as criaturas. Por isso que a
harmonização primeira (primal attunement) não é uma intuição no
sentido epistemológico, nem é uma inferência lógica do finito no
infinito. A flexibilidade dessa experiência primeira é a reflexão noética
da indeterminação ôntica do Ser em sua totalidade contra Deus. Sendo
assim, tudo o que se forma nos dirige continuamente para a Fonte
inacessível”92.

A luz do belo ilumina todo esse processo de conhecimento do real; é uma
luz que permite o homem a reconhecer o que aguarda o seu futuro sem se
preocupar com sua estreiteza de horizontes; e esta espera não será uma atitude
incapaz de qualquer reflexão ou ação – ela indicará exatamente o que deve ser feito
no instante exato, o instante em que o real exigirá uma escolha de escrúpulo em
que o verdadeiro tribunal é o fundo da consciência moral. O belo é, antes de tudo,
uma opção pela contínua perfeição do Bem neste mundo, como explica
detalhadamente Von Balthazar:
“Diante do belo – não, não exatamente diante, mas dentro do belo – a
pessoa inteira estremece. Não descobre apenas que o belo é comovente;
além disso, experimenta em si mesma e que ele a move e a possuí.
Quanto mais completa é essa experiência, menos uma pessoa procura e
se aproveita apenas do prazer que vem dos sentidos ou até mesmo de
qualquer ato de sua vontade; e menos ela reflete sobre seus próprios atos
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e sensações. Tal pessoa foi tomada completamente pela realidade do
belo e agora está subordinada, determinada e animada por ela. Mesmo
que tais experiências sejam momentos sublimes e elevações da
existência e sejam experimentadas e avaliadas como tais; mesmo que o
belo, como tal, exerça a função de integração total e possa ser inteligível
somente dentro do edifício dos atributos transcendentais do Ser, ele
tangencia o religioso, como a religião mítica prova em todos os seus
níveis e como a revelação cristã nos demonstra de forma espantosa pelo
fato de preencher e superar todos os mitos. Em contraste com todos os
esquemas filosóficos e religiosos-míticos, o apelo aqui não é feito
somente para a sensibilidade interior do homem. Vai além: essa
sensibilidade é vista dentro do contexto do total élan humano – não
apenas em conexão com a natureza espiritual do homem, mas também
em conexão essencial com sua natureza orgânica e corporal – e isso não
é uma ‘concessão’ a uma multidão que não pode almejar a experiências
espirituais e sim deve ser visto como o aperfeiçoamento do trabalho
divino da criação, que designou o homem para ser uma unidade
indissolúvel de corpo e alma e que desejou trazer a perfeição para sua
criatura”93.

A universalidade do attunement e do impacto da luz do belo na consciência
humana leva-nos a encontrar semelhanças com a experiência do pathos nos
profetas hebreus, como mostra Abraham Joshua Heschel94.
3.6. Os profetas
Em seu livro The Prophets95, Heschel detalha como seria o profeta e como
suas ações afetavam a sociedade em que vivia. Existem quatro pontos em que
podemos identificar uma linha constante na atitude dos profetas perante Israel (e,
como veremos, perante a História e perante Deus) – e que nos podem ajudar a
entender o que seria o pathos.
O primeiro deles é uma sensibilidade aguçada do Mal; este não é percebido
como uma força abstrata e sim como uma realidade concreta, que machuca e em
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nada conforta. O Mal não é para ser atenuado, muito menos suportado; por isso, o
profeta grita contra a injustiça que vê, contra a crueldade sem limites que o ser
humano pode provocar contra seu semelhante:
Pois o insensato fala com insensatez
E só pensa no mal:
Ele pratica a maldade
E espalha mentiras sobre o Senhor;
Deixa o faminto sem nada
E priva de água o sedento.
As artimanhas do homem sem caráter
São perversas;
Ele inventa planos maldosos
Para destruir com mentiras o pobre,
Mesmo quando a súplica deste é justa.
(Isaías 32: 3-8)96
Mas, antes de tudo, ele escandaliza-se com a incapacidade que o homem
tem de não se arrepender da maldade oculta em seu coração. Seu escândalo não é
histeria; é uma indignação porque, com o Mal não reconhecido em seu íntimo e
que se alastra na sociedade, o principal atingido por esses atos é ninguém menos do
que o próprio Deus. E a ferida Dele é algo difícil de curar, porque depende de a
criatura reconhecer a possibilidade de arrependimento – e, sem isso, não teríamos o
que é o segundo ponto de constante na ação profética: o relacionamento profundo
com Deus. Isso, de certa maneira, é uma das características do pathos.

Um

relacionamento com Deus significa vê-lo numa harmonia de entendimento, numa
presença tão ou mais viva quanto a do Mal. Escreve Heschel:
“O entendimento que tinham de Deus não era o resultado de uma
investigação teórica, de uma escolha entre milhares de alternativas sobre
o ser e os atributos de Deus. Para os profetas, Deus era espantosamente
real e presente. Nunca falaram Dele com distanciamento. Viveram como
testemunhas, atingidos pelas palavras de Deus, ao invés de serem
investigadores ocupados em determinar Sua natureza; os seus suplícios
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eram a descarga de um fardo, ao invés de ser em vislumbres adquiridos
em uma neblina de tentativas falhadas”97.

Os profetas sabiam qual era a vontade de Deus – mas esse conhecimento
não se dá através de uma idealização. Dá-se através de um insight, de uma
iluminação súbita que domina o espírito profético de tal maneira que ele sente
Deus como o “sentido além do mistério”98. Mostra que o homem tem uma
relevância para Deus que ninguém supunha e prova que a História não é apenas
uma mera sucessão de fatos – ela vai além disso, transformando-se numa prova de
envolvimento de Deus com a humanidade. É um envolvimento que tem seus
obstáculos, principalmente o da idolatria do poder e da força. Os profetas são os
maiores opositores dessa visão de mundo; mas qualquer aviso que dêem para uma
sociedade que está intoxicada por tais ídolos é como “a voz que clama no deserto”.
Muitos pensam que se trata de avisos apaixonados, sem nexo, gritados apenas pelo
prazer de chocar. Nada mais errado. O pathos
“não é uma paixão, uma emoção sem nenhum senso de razoabilidade,
mas um ato pleno de intenção, enraizado na decisão e na determinação;
não é uma atitude tomada de forma arbitrária, mas carregada de ethos
[lei moral]; não é um ato reflexivo, mas transitivo. (...) Não deve ser
visto, em seu sentido essencial, numa denotação psicológica, esperando
por um estado da alma, mas em sua conotação teológica, transformando
Deus como alguém envolvido com a História, afetado pelos eventos na
História e como constante carinho”99.

Essa incapacidade da sociedade em ouvir as palavras dos profetas leva-nos
ao terceiro ponto de suas ações: o da vocação para o exílio. Quando a mão de Deus
fica sobre a cabeça do profeta, é como se um fogo terno viesse devorar suas
entranhas; ele terá um confronto com o sofrimento humano que poucas pessoas
teriam a coragem de encarar; e, antes de tudo, se apartará dos seus semelhantes,
admitindo a possibilidade de não ter prole porque a sociedade está corrompida até a
raiz. O seguinte trecho do livro de Jeremias mostra esse rigor divino:
97
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“Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: ‘Não se case nem tenha
filhos ou filhas neste lugar’; porque assim diz o Senhor a respeito dos
filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem
suas mães e dos homens que forem seus pais: ‘Eles morrerão de doenças
graves; ninguém pranteará por eles; não serão sepultados, mas servirão
de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus
cadáveres serão o alimento das aves e dos animais’” (Jeremias 16:14)100.

Como se isso não bastasse, ele reconhece que todo o sofrimento do mundo
converge para a sua alma:
“Eu sou o homem que viu a aflição
trazida pela vara de sua ira.
Ele me impeliu e me fez andar na escuridão,
E não na luz;
Sim, ele voltou sua mão contra mim
Vez após vez, o tempo todo.
Fez que a minha pele e a minha carne
Envelhecessem
E quebrou os meus ossos.
Ele me sitiou e me cercou
De amargura e pesar.
Fez-me habitar na escuridão
Como os que há muito morreram.
Cercou-me de muros,
E não posso escapar;
Atou-me a pesadas correntes.
Mesmo quando chamo ou grito por socorro,
Ele rejeita a minha oração.
Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra;
E fez tortuosas as minhas sendas.
Como um urso à espreita, como um leão escondido,
Arrancou-me do caminho e
Despedaçou-me,
Deixando-me abandonado.
Preparou o seu arco
E me fez alvo de suas flechas.
Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava.
Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo;
Nas suas canções
Eles zombam de mim o tempo todo.
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Fez-me comer ervas amargas
E fartou-me de fel.
Quebrou os meus dentes com pedras;
E pisoteou-me no pó.
Tirou-me a paz;
Esqueci-me o que é prosperidade.
Por isso digo: “Meu esplendor já se foi,
Bem como tudo o que eu esperava do
Senhor”.
Lembro-me da minha aflição e
Do meu delírio,
Da minha amargura e do meu pesar.
(Lamentações 3: 1-23)101
Contudo, é justamente através da experiência do sofrimento que o profeta
extrai a sua autoridade para ir contra a sociedade onde vive e denunciar a idolatria
do Poder. A sua mensagem não agrada, porque vem com a ira que antecipa o amor
divino, e é somente através dela que o ser humano reconhece a falta que lhe faz o
arrependimento. E existem mais obstáculos: os falsos profetas que agradam os reis
e os potentados, enquanto os verdadeiros se debatem na ferida do exílio, pois Israel
expulsou o seu próprio Deus. Como descreve Leo Strauss:
“A alegação de que eram enviados por Deus foi levantada também pelos
homens que não eram verdadeiros profetas. A maioria dos que os
escutavam [tanto os verdadeiros como os falsos profetas] não sabiam
qual profecia deveria confiar ou acreditar. Segundo a Bíblia, os falsos
profetas simplesmente mentiam ao afirmarem que foram enviados por
Deus: ‘Não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam:
enganam-vos, relatam-vos visões de seu coração, não da boca do
Senhor; eles ousam dizer àqueles que me desprezam: O Senhor falou: a
paz estará convosco’ (Jer 23: 16-17). Os falsos profetas dizem ao povo o
que este gostaria de ouvir; dessa forma, são muito mais populares do
que os verdadeiros profetas. Os profetas da falsidade são ‘os que
profetizam mentiras e os que profetizam embustes de seu coração’
(ibid., 26); contam ao povo o que eles próprios imaginaram (consciente
ou inconscientemente) porque queriam ou seus ouvintes desejavam.
Ainda assim, ‘Não é a minha palavra como fogo? – oráculo do Senhor.
E como martelo que arrebenta a rocha?’(ibid., 29). Ou, como Jeremias
disse quando se opôs ao falso profeta Ananias: ‘Os profetas que
existiram antes de mim e antes de ti, desde tempos imemoriais,
profetizaram a muitas terras e a grandes reinos a guerra, a desgraça e a
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peste’ (Jer 28:8). Isso não significa que o profeta é verdadeiro somente
se for um profeta da destruição; os verdadeiros profetas são também os
profetas da salvação final. Entenderemos a diferença entre um
verdadeiro e um falso profeta se escutarmos e meditarmos essas
palavras de Jeremias: ‘Assim disse o Senhor: Maldito seja o homem que
confiou no homem e que se distanciou, no seu coração, de Deus...
Abençoado seja o homem que confiou no Senhor e Nele deposita a sua
esperança’. Os falsos profetas acreditavam na carne, mesmo que essa
carne fosse o templo de Jerusalém, a terra prometida, o povo escolhido,
a promessa de Deus ao povo escolhido se esta fosse vista como uma
promessa incondicional e não como parte da Aliança. Os verdadeiros
profetas, independentemente de pregarem a destruição ou a salvação,
previam o inesperado, aquilo que o ser humano não podia ver – o que
não ocorreria com os homens, abandonados a si mesmos, se pudessem
temer ou esperar. Os verdadeiros profetas falam e agem no espírito e
pelo espírito de Ehyeh-Asher-Ehyeh”102.

Jeremias admite que a realidade de Israel é somente de aflição porque o seu
povo abandonou Deus. Contudo, sabe também que Deus somente abandonou seu
povo por causa do Seu sofrimento ao ver a displicência dos israelitas, que
idolatraram não só os deuses do império, mas que também recusavam a lei
invisível do espírito, preferindo-a à lei escrita da Torá. Jeremias carrega a aflição
divina na sua alma com uma sobriedade impressionante; e ele o faz porque sabe
que, no fim, Deus nunca deixará de ser fiel ao seu povo – mesmo que seja ele quem
tenha de pagar o preço por esta fidelidade, tanto no seu corpo, quanto na solidão
que corrói a sua vida.
Este preço se torna a quarta e última característica da ação profética: a
noção aguda de responsabilidade – marcada no livro de Ezequiel que, de todos os
profetas, é o que concretizará o exílio como um ato de expurgo fora de Israel. Deus
é quem lhe dá a ordem do banimento completo:

“Veio a mim esta palavra do Senhor: ‘Filho do homem, você vive no
meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não vêem, e
ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde.
Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio e, durante
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o dia, à vista de todos, parta, vá para outro lugar. Talvez eles
compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir
aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o
exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio. E que os outros
o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro
e passe a sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o
povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para
que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a
nação de Israel’.
Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para fora as
minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos
um buraco no muro. Ao entardecer saí com a minha bagagem
carregando-a nos ombros à vista de todos” (Ezequiel 12: 1-7)103.

Notem que as atitudes de Isaías, Jeremias e Ezequiel frente aos desígnios
divinos mostram uma ascensão da consciência humana, ao aceitar o exílio como
natural à sua condição. Na verdade, eles revivem nos seus espíritos a própria
condição de Israel que, para escapar do Sheol do Egito, passou por quarenta anos
de peregrinação no deserto; assim, ao se verem novamente em um Sheol dentro de
sua terra, têm de fugir usando os meios do espírito sem, contudo, negarem a
realidade em que vivem. Serão justamente estes três profetas quem farão o êxodo,
através dos símbolos de uma experiência concreta refletida na abertura da alma
individual à ordem de um Deus preocupado com o ser humano. Mas esta abertura
não será gratuita, com o único intuito de salvar uma humanidade que pode
abandonar novamente o seu Deus; sua principal função é dar responsabilidade ao
ser humano por seus próprios atos, às virtudes e aos vícios da sua alma; e, neste
ponto, o símbolo da sentinela representado por Ezequiel surge como a cristalização
da unidade do Ser inserindo-se na unidade do sujeito frente ao problema do Mal e
do sofrimento – ponto essencial para uma ação completa e íntegra no mundo:

“Esta palavra do Senhor veio a mim: ‘Filho do homem, fale com os
seus compatriotas e diz-lhes: Quando eu trouxer a espada contra uma
terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele
vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o
povo, então, se alguém ouvir a trombeta mas não der atenção à
advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por
sua própria morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas,
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se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir
o povo e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem
morrerá por sua iniqüidade, mas considerarei a sentinela responsável
pela morte daquele homem.
Filho do homem, eu fiz de ti uma sentinela para a nação de Israel; por
isso, ouve a minha palavra e adverte-os em meu nome. Quando eu
disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e não falares para
dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua
iniqüidade, mas eu te considerarei responsável pela morte dele.
Entretanto, se de fato advertires o ímpio para que se desvie de seus
caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniqüidade, e tu
estarás livre de tua responsabilidade’” (Ezequiel 33, 1:9)104.

3.7. A metástase da fé

Mas como ele pode avisar seus compatriotas se não pertence mais à mesma
terra – se é um exilado? O fato é que é no próprio exílio que o profeta se sente mais
próximo de seus compatriotas. No exílio, ele não é mais o homem que carrega a
aflição divina; é também quem carrega a responsabilidade por cada alma que não
percebeu o Mal que a invadia em seus disfarces. Isso pode provocar uma cisão no
espírito de quem se apóia na fé – e daí criar uma perversão na estrutura da
realidade, transfigurando-a e abrindo um abismo entre o mundo como ele é e o
mundo como deveria ser.

As conseqüências disso são prejudiciais para uma ação que tenta
harmonizar a ordem divina e a ordem mundana. Podemos encontrar um exemplo
disso no livro de Isaías, especialmente no episódio com o rei Acaz. Desesperado
por ver a distância que o povo de Israel tinha colocado entre o homem e Deus,
Isaías tenta o impossível: colocar a vontade de Deus, do qual ele seria o
representante, acima dos acasos da realidade. Contudo, se alguém pode determinar
isso, é o próprio Deus – e Isaías é somente um instrumento, o primeiro indício de
que o político do espírito é a sentinela do mundo, mas não pode ser o dono do
mundo. O ser humano participa da ordem do Ser e não a altera em hipótese
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nenhuma. Ainda assim, a expressão “a fé move montanhas” pode ter uma
interpretação literal quando vemos que a fé de Isaías quer saltar além da estrutura
da realidade – que não tem como ser reformada apenas pela vontade exclusiva da
fé, por mais honrosa que ela seja. Quando o rei de Judá, Acaz, entra em guerra com
a Síria, Isaías, atendendo ao um chamado de Deus, o procura, para avisá-lo:
“Então o Senhor disse a Isaías: ‘Sai, e leva teu filho Sear-Jasube. Vai
encontrar-te com Acaz no final do aqueduto do açude Superior, na
estrada que vai para o campo do Lavandeiro. Diz a ele: Tenha cuidado,
acalma-te e não tenhas medo. Que o teu coração não desanime por causa
do furor destes restos de lenha fumegantes: Rezim, a Síria e o filho de
Remalas” (Is 7:3-4)105.

E depois afirma, de forma ameaçadora:
“Se não ficardes firmes na fé, com certeza não resistireis” (Is 7:9)106.

O que Deus está mandando Acaz fazer, através de Isaías, é não agir e
esperar por um milagre, enquanto o exército da Síria prepara-se para um massacre.
É um conselho perigoso pois envolve aquilo que Voegelin chamará de “metástase
da fé” (metastatic faith)107:
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“(...) A fórmula ‘Se não ficardes firmes na fé, com certeza não
resistireis’ implica que, se você resistir, está firme na fé. O conselho de
Isaías não se origina de uma ética da não-violência; não é um conselho
calculado para perder a guerra em função de ganhar algo mais
importante que a vitória terrena; é, ao contrário, vencer a guerra por
meios mais certos do que um exército. (...) A sensibilidade sobre a
lacuna entre o plano divino e a ação humana tornou-se tão aguda que
toda a assistência pragmática na execução do plano é considerado um
exemplo de desconfiança. (...) Isto se deve ao fato de que o próprio
plano divino foi trazido ao conhecimento do homem, tanto quanto Isaías
sabe que Deus quer a sobrevivência de Judá como um povo organizado
na história pragmática. Com este conhecimento é dada a confiança, não
na inescrutável vontade de Deus que deve ser aceita, mesmo com toda a
sua amargura, quando os planos do homem não concordam com isso,
mas na vontade conhecida de Deus que se conforma com as políticas de
Isaías e do Povo Escolhido. Este conhecimento do plano divino lança
seu feitiço paralisador na necessidade de uma ação no mundo; pois se a
ação humana concreta não atingir nada do que Deus pretende fazer por
si mesmo, isso pode ser considerado como um ofício desrespeitoso da
parte do homem.”108.

O problema de Isaías está no choque entre uma experiência compacta da
ordem, em seu tipo cosmológico, e a forma histórica da existência. E o salto no ser
que ocorre dentro desse fenômeno será articulado até o limite:
“Já foi explicado que o salto no ser não é um salto para fora da
existência; a ordem autônoma deste mundo permanece como está,
mesmo quando o Deus transcendente nos é revelado como a única fonte
de ordem deste mundo, assim como do homem, da sociedade e da
história. Isaías, podemos dizer, tentou o impossível: fazer do salto no ser
um salto para fora da existência dentro de um mundo divino
transfigurado além das leis da existência mundana. A preservação
cúltica da ordem cósmica-divina torna-se a transfiguração do mundo na
resultaria na vitória. O que aconteceu no caso de Isaías foi o que, na psicologia moderna, Nietzsche ou Freud
chamariam de sublimação da magia física mais primitiva. Mas fiquei desconfortável em relação a isso e
consultei sobre o assunto especialmente Gerhard von Rad, em Heidelberg, que ficou horrorizado com a idéia
de que um profeta espiritual grandioso como Isaías pudesse ser um mago. Não usei o termo magia para
designar a prática aconselhada por Isaías, mas cunhei um novo termo para caracterizar a peculiar crença
mágica sublimada em uma transfiguração da realidade por meio de um ato de fé. E dei-lhe o nome de fé
metastática – a crença em uma metástase da realidade por meio de um ato de fé. Não estou tão certo de que
hoje faria a mesma concessão. Afinal, esse tipo de fé é de fato magia, embora seja preciso fazer a distinção
entre essa variação ‘sublimada’ e uma operação mágica mais primitiva. Se uma linha divisória entre magia e
fé metastática fosse realmente traçada, meu receio é que o fator que têm comum – isto é, a tentativa de
produzir um resultado desejado por meios alheios às relações naturais de causa e efeito – correria o risco de
ficar obscurecido”.
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história quando carregada dentro da forma histórica da existência. Para
ser mais exato, esta transformação peculiar não é uma questão de
necessidade, talvez inerente na lógica da experiência e dos símbolos. A
transformação deve-se a um elemento de ‘conhecimento’ em relação ao
plano divino. E este ‘conhecimento’ parece se ligar à revelação de Deus
ao homem com as vitórias pragmáticas de Judá da mesma maneira em
que a Torá Deuteronômica ligou a revelação do Sinai à constituição de
Judá. Um estilo comum de simbolização deve ser notado na Lei e nos
Profetas. Através do ‘conhecimento’ intervencionista, esta preservação
recorrente da ordem através do culto cosmológico torna-se, quando
entra a forma histórica da existência, uma transfiguração única do
mundo de acordo com o plano divino. Um abismo abre-se entre o
mundo tal como ele é e o mundo tal como deve ser quando for
transfigurado”109.

É neste desejo de transfigurar a realidade que se caracteriza a metástase da
fé – um evento que acompanha sorrateiramente a história da Civilização Ocidental.
Voegelin reconhece isso da seguinte forma:
“Nesta variedade de formas simbólicas é reconhecível a substância
comum da metástase da vontade de transformar a realidade através de
meios escatológicos, míticos ou de fantasia historiográfica, ou
pervertendo a fé em um instrumento de ação pragmática. Este
componente metastático tornou-se tão predominante no fenômeno
complexo do profetismo que o Judaísmo tardio criou sua específica
forma simbólica na literatura apocalíptica. Enquanto o declínio de Israel
e Judá foi acompanhado pelas formas de profetismo, a nova era imperial
do Judaísmo foi acompanhada pelo simbolismo do apocalipse. Além
disso, o reconhecimento da metástase da experiência é de tamanha
importância, não só para a compreensão da ordem Israelita e Judaica,
como também para a compreensão da história da Civilização Ocidental
até os nossos dias. Enquanto no desenvolvimento principal do
Cristianismo, os símbolos metastáticos foram transformados nos
eventos escatológicos além da história, para que a ordem do mundo
voltasse a ter a sua autonomia, a continuidade de movimentos
metastáticos nunca foi quebrada. Cobre, rivaliza e penetra massivamente
o Cristianismo com a Gnose, o Marcionismo e um punhado de heresias
gnósticas; e foi absorvida no simbolismo do próprio Cristianismo por
meio do Velho Testamento e também por meio da Revelação de São
João. Na Idade Média, a Igreja estava ocupada na luta contra as heresias
de compleição metastática; e com a Reforma esta corrente subterrânea
voltou à superfície de novo numa enchente poderosa – primeiro, na ala
esquerda dos movimentos sectários e depois no credo político secular
que praticam a mesma metástase através das ações revolucionárias”110.
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O fenômeno da metástase está intimamente ligado a uma fé no espírito que
não se une com seu complemento – a razão. Se o profeta é o homem que se
caracteriza pela sua harmonia com a fé no Deus transcendente, devemos encontrar
um modelo antropológico que tenha o mesmo relacionamento com o logos
humano, o logos que, no fundo obscuro do nous, encontra forma e proporção nas
coisas do real. Este o homem é o spoudaios, descrito por Platão e Aristóteles.
3.8. O spoudaios
O modelo histórico do spoudaios é a vida do estadista Sólon111. Ele era um
filósofo que, vendo a corrupção moral de Atenas, decidiu entrar na vida política e
se tornou o maior estadista da polis ateniense. Sua capacidade de unir tanto uma
teoria sobre a existência como a prática na vida pública lhe deu meios para
descobrir quais as razões de uma crise na sociedade e quais seriam os princípios
que guiam uma possível solução. As razões da crise caíam exclusivamente nas
costas dos governantes: “Vem de uma nuvem a força do tumulto e da neve”,
escreve ele em um de seus poemas filosóficos, “e o trovão nasce de um claro
relâmpago; uma cidade (polis) é arruinada por seus grandes homens e o povo cai
na servidão de um tirano através de sua simplicidade”112. Para Sólon, a ordem vem
da Dike, a justiça que fica no seu silêncio e que cumpre aquilo que os deuses
mandam enquanto os homens se envolvem em suas loucuras. O estadista deve
reconhecer a Dike não só nas coisas do mundo, mas também dentro de sua alma,
numa medida invisível que dá a retidão necessária (eunomia) para o
aperfeiçoamento das virtudes (Areté) na vida privada daquele que governa e que se
reflete no funcionamento de toda a sociedade. Pela primeira vez, vemos de forma
articulada o princípio de que a polis é o homem ampliado – ou seja, a alma de uma
cidade é o reflexo da alma do seu governante. Platão aperfeiçoaria isso e o
transformaria na base de A República – e, com Sólon, temos o modelo vivo dessa
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afirmação, e também a consciência de que um verdadeiro estadista jamais agradará
ao povo, uma vez que este sempre será seduzido pela frouxidão dos tiranos.
O princípio de que a polis é o homem por extenso deve ser distinguido em
dois aspectos: o primeiro é o de uma interpretação da sociedade e o segundo é o de
um instrumento de crítica social. Para analisar uma sociedade, é necessário, antes
de tudo, saber qual é o tipo humano que a compõe. Portanto, conhecer o homem,
tanto em seu aspecto particular como geral, é evidente para qualquer teórico da
sociedade; uma visão antropológica deve abarcar tanto uma análise da ordem como
outra da desordem e abordar ambas de maneira desapaixonada, vendo como o
homem pode articular, em uma linguagem compreensível, as experiências que o
farão entender melhor a sociedade de que faz parte, em especial aquelas que o
façam perceber as diferenças de ordem social em conjunto com as de estados
psíquicos. Aqui o instrumento de crítica social se torna inseparável da
interpretação da sociedade. Voegelin detalha isso:
“As diferenças de ordem social podem ser vistas como diferenças de
tipos humanos devido à descoberta de uma ordem verdadeira da psique
humana e ao desejo de expressar essa ordem verdadeira no ambiente
social do descobridor. Ora, a verdade nunca é descoberta num espaço
vazio; a descoberta é um ato de diferenciação praticado em um ambiente
bastante denso de opiniões; e, se a descoberta se refere à verdade da
existência humana, chocará o ambiente em um amplo leque de suas
mais arraigadas convicções. Assim que o descobridor comece a
comunicar, a solicitar concordância, a persuadir, passará
inevitavelmente a encontrar resistências que se poderão revelar fatais,
como no caso de Sócrates. Assim como nos impérios cosmológicos o
inimigo era apontado como o representante da Mentira, também aqui,
através da experiência e do conflito, o oponente é apontado como o
representante da inverdade, da falsidade, do pseudos, com relação à
ordem da alma. Portanto, os diversos tipos platônicos não compõem um
catálogo árido de variedades humanas, mas constituem uma
diferenciação entre um único tipo verdadeiramente humano e diversos
tipos da desordem da psique. O tipo verdadeiro é o filósofo, enquanto o
sofista encarna o protótipo da desordem”113.

A figura do filósofo coincide com a do spoudaios porque ambos se baseiam
na theoria, na vida contemplativa (bios theorétikos) e na observação imparcial da
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realidade para decifrarem o enigma da existência humana, dentro de um leque
profundo de experiências-limite quase impossíveis de serem descritas em símbolos
comuns. Como descreve Eric Voegelin em uma passagem célebre de A Nova
Ciência da Política:
“Uma teoria não é apenas a emissão de uma opinião qualquer a respeito
da existência humana em sociedade; é uma tentativa de formular o
sentido da existência, explicando o conteúdo de um gênero definido de
experiências. Os argumentos não são arbitrários, e sim derivam sua
validade do conjunto de experiências ao qual a teoria deve
permanentemente referir-se para possibilitar o controle empírico.
Aristóteles foi o primeiro pensador a reconhecer esta condição das
teorizações a respeito do homem. Criou um termo para designar o
homem cujo caráter é formado pelo conjunto das experiências em
questão, chamando-o de spoudaios, o homem maduro. O spoudaios é o
homem que realizou o grau máximo as potencialidades da natureza
humana, que formou seu caráter na realização das virtudes intelectuais e
éticas, o homem que, no auge do seu desenvolvimento, atinge o bios
theoretikos. Assim, a ciência da ética, no sentido aristotélico, é o estudo
do spoudaios. Além disso, Aristóteles tinha aguda consciência dos
corolários práticos dessa teoria do homem. Em primeiro lugar, a
atividade teórica não pode ser desenvolvida em todas as condições por
todas as pessoas. O teórico talvez não precise ser a encarnação do
próprio modelo de virtude, mas deve ser ao menos capaz de reproduzir
imaginativamente as experiências que sua teoria busca explicar; e essa
faculdade só pode ser desenvolvida sob certas condições, tais como a
inclinação, uma base econômica que permita o investimento de anos de
trabalho nos estudos teóricos e um ambiente social que não oprima o
homem que a eles se dedique. Em segundo lugar, a teoria como
explicação de certas experiências só é inteligível para aqueles em que a
explicação desperte experiências paralelas como base empírica para
testar a verdade da teoria. Se a exposição teórica não chegar, pelo
menos em parte, a ativar experiências correspondentes, dará sempre a
impressão de ser conversa fiada ou poderá ser rejeitada como expressão
irrelevante de opiniões subjetivas. O debate teórico só pode ser
conduzido entre spoudaios, no sentido aristotélico; a teoria não tem
argumentos contra o homem que se sente, ou finge sentir-se, incapaz de
reproduzir a experiência. Conclui-se portanto que, historicamente, a
descoberta da verdade teórica pode não encontrar aceitação alguma na
sociedade. Aristóteles não tinha ilusões a esse respeito. É verdade que,
como Platão, ele tentou construir, nos livros VII-VIII da Política, um
paradigma da ordem social que expressaria a verdade do spoudaios; mas
também afirmou com muita tristeza que em nenhuma das cidades
helênicas de seu tempo podiam encontrar-se cem homens que fossem
capazes de formar o núcleo dirigente de tal sociedade; qualquer
tentativa nesse sentido seria totalmente inútil. O resultado prático parece
ser um impasse.
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É impossível empreender um estudo das experiências no presente
contexto. Devido à vastidão do assunto, mesmo um longo esboço
pareceria inapelavelmente inadequado. Pode-se apenas fornecer uma
pequena relação tomando por base o conhecimento histórico do leitor.
Ao amor de sophon, anteriormente mencionado, devem acrescentar-se
agora as variantes do Eros platônico dirigidas ao kalon e ao agathon,
assim como à Dike platônica, a virtude da correta superordinação e
subordinação das forças da alma, que se opõe à polypragmosyne sofista;
sobretudo, deve-se acrescentar a experiência de Tanatos, a morte, como
experiência catártica da alma, que purifica a conduta, colocando-a na
mais longa de todas as perspectivas, a perspectiva da morte. Sob esse
aspecto, a vida do filósofo se torna, para Platão, uma preparação para a
morte; as almas dos filósofos são almas mortas – no sentido dado no
Górgias – e, quando o filósofo fala como representante da verdade, ele
o faz com a autoridade da morte sobre a miopia da vida. Às três forças
fundamentais de Tanatos, Eros e Dike, devem-se acrescentar, ainda no
plano platônico, as experiências em que as dimensões interiores da alma
são dadas em termos de altura e profundidade. A dimensão da altura dá
a medida da ascensão mística, ao longo da via negativa, rumo ao limite
da transcendência – o tema do Symposium. A dimensão da profundidade
refere-se à descida anamnética ao inconsciente, de onde são extraídos
´os verdadeiros logoi´ do Timeu e do Crítias”114.

3.9. O representante da verdade
O spoudaios é o homem que vive segundo um único princípio: Deus é a
medida de todas as coisas. Trata-se de uma nova verdade, mas não é uma nova
forma de conhecimento psicológico no sentido imanentista, em que
“a psique é vista como um novo centro do homem, através do qual ele
se percebe aberto em relação à realidade transcendental. A descoberta
desse centro não pode ser comparada à de um objeto que sempre tivesse
estado presente e simplesmente não fora notado. A psique, como a
região na qual a transcendência é experimentada, teve de ser
diferenciada de uma estrutura mais compacta da alma, a fim de ser
desenvolvida e denominada. Mesmo levando em conta o problema das
estruturas compactas e diferenciadas, pode-se dizer que, antes da
descoberta da psique, o homem não tinha alma. Trata-se, portanto, de
uma descoberta que produz seu material experimental juntamente com
sua explicação: a qualidade que a alma tem de abrir-se é percebida
através da abertura da própria alma. Essa abertura, que tem tanto de
ação quanto de paixão, nós a devemos ao gênio dos filósofos
místicos”115.
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A abertura da alma para o transcendente tenta unir as duas atividades
aparentemente opostas da criatura – a ação e a contemplação. Contudo, ainda falta
uma experiência em comum para ligar, por exemplo, a atitude do spoudaios e a dos
profetas hebreus. Mas é justamente a tentativa dessa experiência que se torna a
fonte de uma nova autoridade. Através
“da abertura da alma o filósofo se encontra numa nova relação com
Deus; não apenas descobre sua própria psique como instrumento de
percepção da transcendência senão que também descobre,
simultaneamente, a divindade em sua transcendência radicalmente nãohumana. Desta maneira, a diferenciação da psique é inseparável de uma
nova verdade a respeito de Deus. A verdadeira ordem da alma pode
tornar-se o padrão para medir tanto os tipos humanos quanto os tipos de
ordem social, porque representa a verdade sobre a existência humana no
limite da transcendência. O sentido do princípio antropológico deve,
portanto, ser qualificado pelo entendimento de que não se trata de uma
idéia arbitrária do homem como ser imanente do mundo que se torna
instrumento da crítica social, mas sim da idéia do homem que encontrou
sua verdadeira natureza através do encontro com sua verdadeira relação
com Deus. A nova medida utilizada para a crítica social não é mais, na
verdade, o homem em si, mas o homem que, através da diferenciação de
sua psique, se tornou o representante da verdade divina”116.

3.10. O sofrimento como conhecimento da realidade
A experiência da abertura da alma em termos racionais é complementada
pelo chamado de Deus na vida dos profetas. É a razão e o espírito cooperando
juntos, numa união que tenta absorver a tensão da existência. Isso se dá somente
através da experiência do sofrimento como meio de conhecimento do próprio
Deus. Tanto o profeta como o spoudaios devem passar não só por situações de
humilhação e despojamento, como também por momentos de pleno abandono
exterior e interior, numa verdadeira descida que se assemelha muito à descida ao
Hades e, posteriormente, à descida de Cristo ao Inferno para ressuscitar os mortos
após a sua Paixão. O sofrimento não apenas ensina o que seria o drama de sentido
que permeia as coisas desse mundo; mostra como Deus quer ser conhecido e,
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sobretudo, reconhecido, para que, enfim, acene com a resposta da fé e da esperança
– já vislumbradas por Sólon, Heráclito e Platão no mundo helênico, mas
desenvolvidas plenamente nas epístolas de Paulo, quando este afirma em Hebreus
4:12: “O Filho de Deus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve.
Tendo chegado à perfeição, tornou-se causa de eterna salvação para todos os que
lhe obedecem”117.
Esse novo “ensinamento” do real mostra-se como uma estrutura
permanente e constante na antropologia e se apresenta como uma êntase – a
descida máxima na profundidade da alma. Possui suas invariantes, que podem ser
encontradas em qualquer descrição de uma experiência de conhecimento,
especialmente a de orientação religiosa-mística, como explica Henrique de Lima
Vaz:
“Essas invariantes são representadas tradicionalmente pelas metáforas
espaciais do inferior–superior e do interior-exterior. Elas designam, na
estrutura ontológica do ser humano, uma ordem hierárquica dos níveis
do ser e do agir, segundo a qual o nível supremo representa igualmente
o núcleo mais profundo da identidade ou, se preferirmos, da ipseidade
humana. O superior-interior é designado com o termo grego nôus e com
o latino mens. A ele refere-se Santo Agostinho numa passagem célebre
quando, dirigindo-se a Deus, assim se exprime: Tu eras interior intimo
meo et superior summo meo. No mais íntimo da mente – aditium mentis
– que é igualmente a sua fina ponta – apex mentis – o Absoluto está
presente na sua radical transcendência – superior summo – e na sua
radical imanência – interior intimo. A elucidação antropológicofilosófica da experiência mística implica, pois, necessariamente, duas
teses fundamentais: a) o espírito como nível ontológico mais elevado
entre os níveis estruturais do ser humano; b) a dialética interior-exterior
e inferior-superior como constitutiva do espírito-no-mundo, e que se
articula segundo a figura de um quiasmo, ou seja, em que o interior é
permutável com o superior e o exterior é permutável com o inferior.
Vale dizer: o mais íntimo de nós mesmos é o nível ontológico mais
elevado do nosso espírito, e é no fundo dessa imanência (interior
intimo) que o Absoluto se manifesta como absoluta transcendência
(superior summo). Aí pode ter lugar a experiência mística. Ela é, em
suma, a atividade mais alta da inteligência espiritual, que é, por sua vez,
a atividade mais elevada do espírito”118.
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É a inteligência espiritual que amarra a ação e a contemplação, a razão e o
espírito, e que permite que o estudo de uma política do espírito tenha uma eficácia
permanente nos princípios teóricos. A autoridade do spoudaios e do profeta
encaminha-se para uma unidade de ações e de intenções que se resolve na unidade
ontológica da realidade. Entretanto, a pergunta certa a se fazer agora é: Qual seria a
ação dessa unidade?

4. A LUTA PELA UNIDADE DO SER
Toda vez que se fala em “ação” esbarramos no conceito de “poder”. E, com
isso, chegamos ao momento de definirmos finalmente o que seria “a política do
espírito”.
4.1. Definição de “Poder”
Antes vamos abordar o “poder”. Temos duas definições que podem nos
ajudar. A primeira será a de Norberto Bobbio, em seu Dicionário de Política
(2001); a segunda é a de Bertrand De Jouvenel, retirada de seu fundamental Du
Pouvoir (1954).
Bobbio e Mario Stoppino (o autor do verbete “poder” no dicionário citado)
abordam o Poder no seu elemento mais abstrato e depois nas relações entre os
homens na sociedade:
“Em seu significado mais geral, a palavra Poder designa a capacidade
ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos. Tanto pode ser referida a
indivíduos e a grupos humanos como a objetos ou a fenômenos naturais
(como na expressão Poder calorífico, Poder de absorção). Se o
entendermos em sentido especificamente social, ou seja, em sua relação
com a vida do homem em sociedade, o Poder torna-se mais preciso, e
seu espaço conceptual pode ir desde a capacidade geral de agir até a
capacidade do homem de determinar o comportamento do homem:
Poder do homem sobre o homem. O homem não é só o sujeito, mas
também o objeto do Poder social. É Poder social a capacidade que um
pai tem para dar ordens a seus filhos ou a capacidade de um Governo de
dar ordens aos seus cidadãos. Por outro lado, não é Poder social a
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capacidade de controle que o homem tem sobre a natureza nem a
utilização que faz dos recursos naturais. Naturalmente, existem relações
significativas entre o Poder sobre o homem e o Poder sobre a natureza
ou sobre as coisas inanimadas. Muitas vezes, o primeiro é condição do
segundo e vice-versa. Vamos dar um exemplo: uma determinada
empresa extrai petróleo de um pedaço do solo porque tem o Poder de
impedir que outros se apropriem ou usem daquele solo. Da mesma
forma, um Governo pode obter concessões de outro Governo, porque
tem em seu Poder certos recursos materiais que se tornam instrumentos
de pressão econômica ou militar. Todavia, em linha de princípio, o
Poder sobre o homem é sempre distinto do Poder sobre as coisas. E este
último é relevante no estudo do Poder social, na medida em que pode se
converter num recurso para exercer o Poder sobre o homem”119.

Bobbio e Stoppino fazem uma abordagem de causa-e-efeito e agarram
apenas uma parte do problema em torno do Poder, chegando a confundir o direito
de um país de explorar seu petróleo como se fosse um componente de comando ou
força. É claro que o Poder econômico existe e, recentemente, parece ser o que
conta nas relações políticas, mas existem também outros dois tipos: o Poder
militar, de força baseada em armas, e, talvez o mais esquecido, o Poder de guiar,
representado pelos sacerdotes espirituais e pelos intelectuais. Esta tripartição
reflete que é impossível aprisionar o Poder num único conceito formal, fechado.
A definição de Bertrand De Jouvenel vai por outro caminho justamente
porque apenas tenta defini-lo, caçando-o como a uma raposa que foge a toda hora.
Para ele, o Poder (com P maiúsculo mesmo, para identificá-lo como uma entidade
orgânica, viva, visão que também adotamos) é, como o direito, a justiça e a
política, um fato da natureza – portanto neutro quando isolado, mas que, devido à
sua natureza bipartida, pode causar sérias transformações no destino humano
quando qualquer homem resolve aplicá-lo. Neste aspecto, e através de um
exaustivo estudo da História Ocidental, De Jouvenel mostra as três características
do Poder com o passar dos tempos, características constantes e que mantêm sua
essência: 1) O segredo que permeia seu centro psicológico, em que ora o Poder é
egoísta, ora é voltado para o progresso da sociedade; 2) Sua tendência de
expansão: não importa que regime de governo, que tipo de revolução nem que
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espécie de governante, ele sempre desejará invadir territórios que não lhe
pertencem; 3) Sua capacidade de metamorfosear-se nos mais diversos símbolos da
experiência concreta e cotidiana, entre elas o Estado, Partidos Políticos, Indústria,
etc120.
Entre a definição de De Jouvenel e a de Bobbio e Stoppino, a primeira é
mais condizente com a complexidade da estrutura do real e também com a tensão
entre o campo divino e o campo humano. Assim, o problema aparece-nos de forma
mais articulada na seguinte pergunta: Por que o Poder não pode servir ao Bem e à
Verdade? Ninguém disse o contrário, mesmo com vários fatos mostrando uma
malignidade que não pode ser excluída da sua natureza. A união entre Poder e
espírito talvez seja impossível porque, enquanto o primeiro vive para a realidade
terrena, o segundo alimenta a esperança numa realidade transcendente. Contudo, a
transcendência é também um fato do mundo, e ambos são forças que determinam e
libertam o homem para seguir seu destino e sua missão. Logo, o espírito muitas
vezes toma emprestados do Poder (mas não precisa dele) os artifícios necessários
para estabelecer a sua ordem na Terra.
4.2. Definição de “espírito”
Isso nos leva à nossa definição de espírito. Antes, temos de diferenciar dois
termos que usamos neste estudo. Várias vezes, falamos de “alma”; outras vezes,
falamos de “espírito”. Supõe-se que uma coisa é igual à outra, mas veremos que
não é assim. “Alma” tem vários termos, tanto em grego (psyché), em latim
(anima), em francês (âme) e alemão (Seele), mas a pluralidade de nomes não faz
perder a unanimidade de significado que possui em todas as religiões e cultos do
mundo: todas admitem que a sua existência está intimamente relacionada com a
imortalidade e, portanto, que o ser humano tem de cuidá-la com atenção durante a
sua passagem pela terra. O enigma em torno da alma é a sua união com o corpo,
assunto que Platão resolveu com seu dualismo de sentido, propondo uma teoria
muito bonita em termos poéticos – a da reminiscência –, mas que levaria a um
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impasse no mundo prático, como bem demonstrou Aristóteles, ao escrever que a
alma era “a primeira enteléquia de um corpo físico organizado que possui a
potencialidade de uma vida”121. Aqui nos deparamos com a questão da unidade do
sujeito, fundamental para determinar a responsabilidade dos atos realizados pelo
homem. Se a alma é substância imortal que se move por si mesma (como Platão
nos ensinou no Fedro) e os seus bens são os mais preciosos, seria lógico estender
esta mesma importância para o corpo que, afinal de contas, é o “veículo” da alma.
Este problema foi resolvido pelo Cristianismo, em que o mistério da
Encarnação e depois o da Ressurreição mostram que o ser humano deve não só
cuidar da sua alma por causa da imortalidade ou “da abstração de inteligência das
potencialidades de cada elemento da realidade”, mas também pelo fato de que a
alma é o que torna o homem capaz de renascer inúmeras vezes frente à morte, a
partir do momento em que recebe o novo elemento que se incorpora no mistério da
existência – esta força tênue chamada “fé”.
Já o termo “espírito” requer mais atenção. Ele vem do grego pneuma e do
latim spiritus, que significam “respirar”. O ato de respiração é o mais importante
para viver – logo, é óbvio notar a significação entre o mundo do espírito e o mundo
da vida. Contudo, que tipo de vida? Os gregos diferenciavam entre bios e zoé, a
primeira sendo a vida meramente biológica e a segunda a vida do espírito
propriamente dita. Esta é a mais nobre de todas as vidas porque implica que o
homem realizará somente os atos mais nobres, de acordo com sua razão e
inteligência, fagulhas divinas dentro de suas almas que os guiariam na ação
concreta das virtudes (Aristóteles fala sobre isso na Ética a Nicômaco, quando
afirma que somente o spoudaios possui o nous, a partícula divina que o orienta na
zoé). Ao mesmo tempo em que há a vida no mundo do espírito, só podemos
entender, se seguirmos o raciocínio de Sócrates em Fédon, que se cada coisa nasce
do seu contrário, há também morte na própria vida – aliás, um fato que implica
justamente na separação entre alma e corpo. Mas se a alma é imortal e o corpo é
perecível, o que motiva este último a permanecer como uma espécie de vaso que
121
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guarda a primeira e com quem tem uma profunda relação? Só pode ser o espírito,
que sabe muito bem de onde veio e para onde vai, que nos rodeia dentro de nossas
almas e fora delas, e que não se divide apenas em dois mundos, como parece supor
Platão.
Ao chegar a esta conclusão, só podemos afirmar, de forma arriscada, que a
relação entre corpo e alma é o espírito humano individual (pneuma) – e o ato que
relaciona esses três fatores da existência é a nossa consciência. É este ato da
consciência que relaciona o ato individual concreto, dentro de uma determinada
circunstância, com os princípios gerais que deveriam regê-lo. Por isso, quando o
corpo ou a alma está deficiente e não há uma relação positiva diante do espírito
(pneuma) – a autoconsciência, em que o indivíduo examina-se a si mesmo e os
seus atos – este fica nitidamente enfraquecido, pois é a ligação do ser humano
consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. O espírito (pneuma) ajuda o homem
a transcender a prisão do tempo (chamada História) se a pessoa fiel ao juízo da sua
consciência, treinar, através de uma ascese pessoal e de outros fatores além do seu
controle, o senso de simultaneidade. Com o espírito (pneuma), liberta-se do tempo,
mesmo tratando-o com carinho, para que possa costurar o tecido de sua própria
vida e encontrar o seu drama de sentido.
4.3. A ação que vem do espírito
Assim, quando se fala em “política do espírito”, queremos meditar sobre
uma política realizada por indivíduos singulares, que se propõem intermediar o
Poder dos homens e o Poder Divino, para que este último possa mostrar aos
homens tanto o seu carinho como o seu sofrimento. O político do espírito não é um
mero demagogo que profere clichês ideológicos; é, no momento em que luta pela
virtude maior à qual sua ação se dirige – a bem-aventurança (eudaimonía) –, o
centro do mundo, o omphalos onde todos os temores e todas as esperanças da alma
humana se depositam. Seu fardo é o sofrimento do mundo que ressurgirá na flor da
redenção.
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Por isso, sua ação não pode ser imposta; por ser algo que vem justamente
do espírito e proposta como uma forma de combater uma determinada espécie de
Poder, criando outro que permita uma harmonia, esta atitude será algo que se
origina da própria vontade de quem a pratica. Esta é a diferença essencial para se
entender o que vem do espírito e o que vem apenas de “disposições” da alma. Pois
o que há de mais pessoal no homem, como nos explica Ortega y Gasset, não é a
alma ou a vitalidade de poder que emana dela, mas sim o espírito, “seu centro
último e superior (...), mas não, por acaso, o mais individual”:
“E não se trata (...) de nenhuma entidade metafísica, realidade oculta e
hipotética que nós postulamos, por trás dos fenômenos patentes. Refirome exclusivamente a fenômenos que cada um pode ver em si mesmos
com a mesma evidência que se vê as coisas ao redor. Chamo espírito ao
conjunto de atos íntimos de que cada um se sente verdadeiro autor e
protagonista. Este fato interno que expressamos com a frase ‘eu quero’,
este resolver e decidir, que nos aparece como emanado de um ponto
central em nós, é o que se deve estritamente chamar de ‘eu’. Quando
lutamos em virtude de um dever penoso, fazemos isso contra uma
porção de inclinações opostas que há dentro de nós, frente às quais se
ergue esse núcleo pessoalíssimo do ‘eu’ ou quer um monarca rigoroso
de um inquieto estado. Essas inclinações dominadas são certamente
‘minhas’, mas não são ‘eu’. Por isso, vigio-me como posto fora delas,
frente a elas, contra elas; em outras palavras, o ‘eu’ contra o ‘meu’”122.

A ação praticada pela vontade do espírito reflete um fato: o de que a ordem
da alma e a ordem de Deus formam uma única verdade, ligando-se por um fio que
combina o humano e o divino. E como todo fio que é frágil, a sua ordenação será
de tal uma delicadeza que poucos têm coragem de assumi-la. A partir do momento
em que este fio se quebra – e pode se partir pelos mais variados motivos –, a ordem
da alma e a ordem de Deus separam-se, e chegamos ao coração da desordem que
nos perturba. O princípio pelo qual Platão guiou-se em As Leis – o de que a
divindade é a medida de todas as coisas – não se transforma no princípio de
Protágoras – a de que o homem é a medida de todas as coisas –, mas no princípio
de que o motor da vida é a História e de que é possível, através do poder
transformador do ser humano, criar um paraíso na Terra. A ordem da alma fecha-se
para a realidade transcendente e o deus que sobra é o do Tempo, aprisionando cada
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um de nós numa desordem que, sutilmente, inverte os valores morais,
cristalizando-se, por exemplo, em ideologias políticas que destroem a unidade do
real e colocam em seu lugar apenas os fragmentos da “vaidade da História”, como
nos explica Bruno Tolentino nos seguintes versos:
“A História é esse triunfo no espelho delirante
do após, uma avalanche escalando as encostas,
tudo visto de novo, tudo outra vez agora,
tudo jogos de espelhos”123.

4.4. Restauração da experiência perdida
Para romper com o círculo vicioso das ideologias que deformaram a
política, o espírito e a História, é necessário ver o homem como alguém que luta
constantemente pela unidade do Ser. E essa luta, quando se reflete no espelho da
História, traduz-se em uma espécie de busca do tempo perdido – ou melhor, em
uma busca da experiência perdida. Muitas vezes, essa busca pode ser representada
por uma simples palavra que, com o passar dos tempos, muda de significado;
quando é analisada no presente, descobre-se que ela tinha um sentido originário
que escapa ao pesquisador contemporâneo. O resultado disso é a perda do que foi
realmente a experiência original que permitiu a gestação de uma determinada
expressão ou palavra. E, obviamente, corremos o risco de perder o próprio rumo de
uma História que se preocupa somente com leis a priori e não com o fato de que,
mesmo recoberto pelas camadas do tempo, ainda pode ser decifrada e
compreendida pelo historiador de índole honesta.
A única forma de não fazer a própria História – e, com isso, a noção de
homem, de política, de espírito e, enfim, de Civilização – entrar numa petrificação
é a persistência de uma recuperação da experiência, numa tensão entre o nosso
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presente e um passado que ainda não foi deformado. Uma simples palavra pode
ser, muitas vezes, um indício que permite um retorno legítimo ao fato original,
como nos mostra Ortega y Gasset:
“A partir de nossa vida, que é absoluto presente, e aproveitando
quantos fatos, isto é, fragmentos, restos, resíduos, sinais possam reunir,
temos de reconstruir a série de presentes que essa palavra teve e cujo
conjunto forma o seu passado; temos, pois, que re-presentar-nos, tornar
a nos fazer presentes, ressuscitar esses presentes fenecidos, e isto quer
dizer que necessitamos reviver em nós essas formas que deixaram de
viver. Toda a história é revivescência do que parecia estar morto. Como
disse pateticamente Hegel no começo de sua Filosofia da História:
‘Quando olhamos para o passado, primeiro vemos apenas as ruínas’.
Essas ruínas são os fatos, o material que precisamos reanimar e, para
isso, é preciso que sejamos capazes de voltar a viver por nossa própria
conta essas vidas antigas que se desvaneceram, é preciso que repitamos
o que já foi vivido por outros. Neste sentido, a história é, e isso é claro,
repetição, um trabalho nada fácil, como percebe quem desejou alguma
vez repetir a emoção que sentiu em uma viagem ou repetir um amor. Já
querer averiguar melancolicamente o que foi repetido, precisamente
porque foi repetido, é outra coisa e sua graça original foi quase
desvirtuada. A história é um trabalho difícil porque é repetição. Mas não
damos demasiada importância a este termo em torno do qual alguns
pensadores recentes levantam um confuso barulho, restaurando um
conceito do filósofo dinamarquês Kierkegaard. Heidegger foi o primeiro
que renovou a idéia falando de Wiederholung, vocábulo que, em
alemão, significa realmente repetição. Mas Heidegger, como todo
autêntico grande pensador – e ele o é inquestionavelmente –, ao dizer
uma palavra sabe que não vive apenas o seu significado atual, como
também todo o seu passado humano; isto é, sua etimologia, e
Wiederholung etimologicamente significa recuperar algo que havia sido
mais ou menos deixado de lado; portanto, voltar a buscá-lo. Mas os
chamados ‘existencialistas’ (...) crêem, usando o termo ‘repetição’ sem
sua ressonância etimológica, que estão repetindo Kierkegaard, sem
saber que a palavra dinamarquesa empregada por este significa
propriamente ‘recuperação’. Pois bem, a história é a recuperação do
tempo perdido, daquela parte dos homens atuais que também é nosso
passado, do qual somos, mas não nos é desconhecido porque,
efetivamente, que o perdemos e está ausente nas profundezas do tempo
pretérito”124.

Entretanto, se formos além, talvez não se trate de uma recuperação e sim de
uma restauração. E, para isso, o investigador deve observar as profundidades do
tempo que passou, não à procura de conceitos abstratos ou de experiências
inarticuladas em uma linguagem fechada e sem nenhum contato com as
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circunstâncias concretas do seu passado e do seu presente. Sua investigação precisa
ser adequadamente comunicada para que, algum dia, venha a ser efetiva e eficaz.
Assim, é provável que, ao contrário de um método que observa apenas os fatos ou
os chamados “fenômenos históricos”, ele deve observar a vida singular de alguém,
de um homem que viveu uma determinada época, de um indivíduo que sofreu um
conhecimento de todas essas tensões que lhe deram o senso de simultaneidade e
que o fizeram se destacar do resto da raça humana. Somente dessa forma a
restauração de uma ordem que recupere o fio que liga a alma a Deus poderá ter
alguma concretude, alguma realidade que mova e comova os homens do nosso
presente que desejem construir algo para o nosso futuro. Se a História transformouse num “alucinado jogo de espelhos”, devemos ter em mente alguém que estava
dentro do espelho, mas soube escapar dessa jaula através de uma ação que partiu
de sua vontade e não do seu capricho. E aqui entramos no terreno pantanoso da
nossa dissertação ao mergulhar na profundidade da alma de um homem complexo
e exigente, um homem que foi um enigma para muitos dos seus contemporâneos e
que é, sem dúvida, um espinho na carne para os que sonharam com a petrificação
do espírito em nosso presente: Thomas More.
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CAPÍTULO II
O DRAMA DA CRISE RELIGIOSA NO PENSAMENTO HUMANISTA

1. UM HOMEM PARA A ETERNIDADE?
1.1. O retrato de Hans Holbein.
Por volta da primavera de 1527, um pintor vindo da Basiléia, Hans
Holbein125, fez o retrato de um certo Sir Thomas More, cavaleiro e conselheiro do
Reino da Inglaterra. É um quadro que impressiona pelo instante captado entre cores
muito vivas e traços muito duros, mas com linhas suaves que devem fazer parte do
próprio modelo retratado. Nota-se que Holbein deveria ter alguma admiração pelo
cavaleiro em questão, uma vez que ambos eram amigos de Erasmo de Rotterdam –
um dos grandes defensores da obra do artista e que lhe escreveu várias cartas de
recomendação. Mas sua admiração revela-se no desprendimento com que retratou e
dramatizou o mundo interior de More. O conselheiro real encontra-se sentado, com
o braço encostado em uma espécie de cômoda ou banqueta; suas vestes são simples
para alguém que ocupa um cargo tão importante no reino inglês – uma pesada
manta preta de veludo, por cima uma outra manta, de um veludo mais leve e de cor
vermelha, uma malha branca debaixo dessas duas, além da corrente de ouro que
representa o conselho real dos Tudor e um chapeuzito apertado que segura seus
cabelos pretos em que já se podem ver alguns fios brancos. Holbein aparentemente
não dá muita atenção às mãos – até porque elas não eram o melhor dote do
retratado, segundo a descrição de Erasmo em uma carta a um amigo em comum:
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“são a parte menos refinada de seu corpo”126. Contudo, na mão direita, há um anel
com um rubi no meio, indicando sua profissão de jurista e advogado; na esquerda,
More segura um papel fechado, como se fosse algo que ele não pode mostrar em
hipótese nenhuma, como se fosse um segredo da nação.
Holbein tinha uma grande capacidade de mostrar a paisagem mental do seu
modelo através do pano de fundo dos retratos; é só lembrarmos de seu famoso
quadro, “Os Embaixadores” (1533), e vermos que o verdadeiro comentário do
artista sobre sua própria época encontra-se nos detalhes de cena e não na pompa e
circunstância dos diplomatas representados. O mesmo faz no retrato de Sir Thomas
More: atrás do conselheiro, há um pano verde e uma corda que o amarra de forma
muito frouxa; há uma abertura, quase uma fresta e vê-se algo que parece ser o céu –
ou então um espaço vazio. A cor verde indica a virtude da fé – e, com isso, temos o
primeiro dado da vida do próprio More, um católico devoto que, no ano em que
Holbein fez o retrato, estava numa luta desigual com os protestantes; já a corda
frouxa mostra talvez um temperamento que, embora apoiado em uma convicção
muito forte, permite uma flexibilidade inesperada, temperada com um humor
próximo do sarcasmo e até mesmo da grosseria; e a fresta que revela o céu ou o
espaço vazio pode ser o indicativo de que este homem não tinha um lugar neste
mundo, por mais que estivesse dentro do mundo.
Ainda assim, Holbein não se esquece que o rosto e os olhos de um homem
podem falar mais alto do que qualquer simbolismo. A expressão de Thomas More
no ano de 1527 era a de um homem maduro que sabia exatamente de onde vinha,
onde estava, mas que desconhecia o seu destino. O rosto é perfeitamente
correspondente ao corpo compacto e duro, um corpo que, novamente segundo
Erasmo, “é formado com tão perfeita simetria que não deixa nada a desejar”127. É
uma face angulosa, com um nariz próximo do adunco, a barba por fazer – o que nos
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revela uma personalidade que, apesar do seu cargo, “é negligente em relação a todas
as formas de cerimônia em que os homens fazem questão de ser polidos”128. Há,
claro, os olhos, “de um cinza azulado, com algumas manchas, algo que indica um
talento singular e que, entre os ingleses, é considerado atraente”129. Mas dentro
desses mesmos olhos revela-se o olhar de um homem que já viu como o mundo é e
sabe como os homens terminam seus assuntos; o olhar de alguém que reconhece que
está dentro desses mesmos assuntos e não sabe se vão terminar bem. Ele esconde
alguma apreensão; entretanto, mostra também que se trata de um homem que
possui, por trás da apreensão, alguma expectativa – ou, melhor, alguma esperança.
Holbein fez o retrato de um spoudaios em pleno início da Renascença; captou o
instante de um homem que sabe exatamente qual é a sua missão no mundo e que
não recuará um milímetro na sua consciência para realizá-la, mesmo que aquele
espaço vazio dentro do quadro o impeça.
Holbein fez vários esboços antes de deixar o retrato de More em sua forma
definitiva e são eles que mostram como o conselheiro real podia mudar a sua
paisagem psíquica em questão de segundos. Sobreviveram dois desses esboços; o
primeiro é o protótipo do quadro final de 1527 e mostra More em seu estado de um
controle firme, mas não há suavidade alguma nos traços e até mesmo no olhar que
desconhece o que acontecerá. Já o segundo rascunho abre-nos a possibilidade de um
outro More, segundo Louis L. Martz:
“[O esboço] é muito mais relaxado, mais aberto: o chapéu está mais
frouxo e revela um pouco mais da testa, enquanto os cabelos longos [de
More] caem livremente por ambos os lados. Vemos a face de um homem
desarmado, aberto, vulnerável, inquisidor e sempre devocional em seu
temperamento. Mesmo a ausência de cores em seus trajes acrescenta este
efeito, pois não podemos ver o cargo mundano deste homem: não é de
importância nenhuma. Talvez minimizamos a habilidade deste esboço
porque estamos acostumados com o More do retrato da Frick Collection,
com sua postura formidável, dura, forte. No desenho devocional de
More, Holbein parece nos dar um raro vislumbre do More vulnerável, o
homem interno procurando a força de sua fé para ampará-lo. Aqui está o
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humano, sensível e humanista More que ama o seu latim e o seu grego e
também o More que, na sua juventude, rezava suas orações na casa dos
Cartuxos, o More que poderia ter sido um homem da Igreja. Escolheu
seguir a carreira de advogado, juiz e estadista representados pela
expressão facial e o robe e todas as regalias que encontramos no retrato
da Frick Collection. Mas embaixo disso tudo há o sensível, o espírito
inquieto do devoto religioso, o humanista, o amante de línguas
antigas”130.

O ano de 1527 parece marcar uma nova fase na vida de More – uma fase que
terminaria com a sua decapitação em 1535. Poderíamos dizer que tudo começa com
a entrada em cena de Ana Bolena, uma das damas de companhia de Henrique VIII.
Acostumada a uma vida de cortejos, desfiles de máscaras e outros gracejos, Ana foi
enviada à corte francesa com 12 anos de idade e, ao voltar para a Inglaterra em
1526, depois de ter se envolvido em uma intriga sexual com sua irmã, capturou o
coração do monarca inglês. Naquela época, Henrique já estava com alguns
“escrúpulos de consciência” pois seu casamento com Catarina de Aragão revelavase um fracasso. A rainha espanhola simplesmente não conseguia produzir um filho
varão. O rei acreditava que estava amaldiçoado; afinal, casara-se com a viúva de seu
falecido irmão, Arthur, e, por isso, citava sempre um trecho do livro de Levítico na
Bíblia – a de que não se deve cobiçar a esposa de seu irmão. Henrique pediu
conselhos ao seu Lorde Chanceler, Cardeal Wolsey, que deveria tratar do assunto
com o Papa – afinal, tratava-se de um “divórcio”, anátema para um rei católico em
um país que fervia de manifestações protestantes. Contudo, não deixou de perguntar
a um dos seus conselheiros mais prudentes, mais fiéis e mais católicos o que ele
achava do seu pequeno problema. O conselheiro era Thomas More.
Esta não era apenas a opinião de Henrique VIII. A própria rainha rejeitada
dizia aos mais próximos que, de todos os conselheiros do rei, More “era o único que
merecia a posição e o título”131. A recíproca era a mesma: More era próximo de
Catarina, admirava sua piedade e aplaudia seu empenho no ensino das artes
humanistas. Mas, antes de tudo, era leal ao rei e, quando Henrique foi procurá-lo,
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fez jus ao que diziam na época sobre homens de nariz duro e encurvado, pois estes
aparentavam ser de um caráter “confiável, modesto e capazes de guardarem
segredos”132. E, de fato, a palavra “segredo” parece marcar toda a trajetória de
More; sabia guardá-los como poucos, seja os seus, seja os dos outros – em especial
os do seu rei. Era tão eficiente nisso que talvez Hans Holbein não soubesse que,
enquanto esboçava o retrato do conselheiro real naquela primavera de 1527, More
usava uma camisa de pêlo áspero que lhe machucava a pele e o fazia lembrar
sempre da paixão que Jesus Cristo sofreu por sua pobre criatura133.
1.2. Nascimento de Thomas More
Thomas More percorreu um longo caminho para controlar a tensão entre sua
vida interior e sua vida pública. Não se sabe exatamente o ano de seu nascimento; o
pai, um advogado bem sucedido chamado John More, anotou a data numa página
em branco na sua Historia Regum Britanniae, de Geoffrey de Monmouth: alguns
dizem que foi em 1477; outros dizem que foi em 1478. Permanece o dia 7 de
fevereiro de 1478, uma manhã de domingo, entre duas e três horas da madrugada,
como o marco inicial da entrada de Thomas More neste “escuro mundo que, no fim,
é uma prisão onde Deus é o carcereiro”134. Seu nome vinha de seu avô por parte de
mãe e também de uma homenagem dedicada ao maior santo e mártir inglês de sua
época, Thomas Becket135; já seu sobrenome, More, era fértil para significados e
trocadilhos: “‘More’ poderia ser o ‘Mouro’ e Erasmo o chamava muitas vezes de
‘Negro’ (...) Morus era também o termo em latim para ‘amora silvestre’ e Thomas
More plantaria várias mudas desta árvore que considerava ‘sábia’ em sua casa em
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Chelsea. E tinha plena noção do poder dos nomes para criar ou evocar o seu próprio
lote de circunstâncias: em latim, ‘Morus’ é tolo, louco e ‘Mors’ significa morte”136.
Sua mãe se chamava Agnes Granger e casou-se com John More no dia 24 de
abril de 1474; foi a primeira das quatro esposas de John More; morreria por volta de
1499, devido à epidemia de cólera, se formos acreditar em um epitáfio escrito em
latim naquele ano, localizado numa tumba em St. Michael Basings Hall e dedicado
a uma Agnes More137. Thomas foi o segundo filho de uma série de seis. A primeira
foi Johanna, nascida em março de 1475; depois viriam Agatha em 1479; John em
1480; Edward, que nasceu em 1481 e morreu prematuro; e, por último, Elizabeth,
em 1482138. A perda da mãe nunca deixou uma impressão duradoura no filho mais
famoso; a prova disso, segundo Richard Marius,
“é que, apesar de ser costume chamar as filhas em homenagem à
matriarca da família, More nunca deu o nome de sua mãe para nenhuma
de suas filhas, e nunca disse muito sobre mulheres em suas obras exceto
quando falava sobre o papel da Igreja Católica como a mãe de todos os
fiéis”139.

Essa atitude de aparente desconsideração pelas mulheres parece ser um dos
traços constantes na vida e na obra de More; contudo, é somente uma aparência. É
certo que More tinha uma visão sarcástica dos relacionamentos entre homem e
mulher – e é provável que seu pai tenha sido uma grande influência nisso, uma vez
que gostavam de tiradas e piadas com fino senso de humor. Ambos
“viam as mulheres como criaturas tolas e esperavam muito pouco delas.
Porém, Thomas é lembrado pela sua afeição profunda por sua filha mais
velha, Margaret, e numa época em que a maioria dos homens via pouca
razão para educar as mulheres, procurou tutores para suas filhas e as fez
instruídas na sabedoria e nas línguas clássicas. Apesar da afeição
paternal, gostava sempre de satirizar as mulheres, e seus contos de tolice
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feminina rapidamente tornaram-se tediosos para o ouvido moderno. A
única vez que elogiou uma mulher foi quando a contrastou com um
homem cujos vícios e ignorância eram reconhecidos. E então, trazendo
uma mulher para dar um exemplo virtuoso, seja ficcional ou real,
mostrou a maldade do homem ainda mais evidente. ‘Até mesmo uma
mulher’, parecia dizer, ‘é melhor do que este homem ignorante e
malvado’”140.

1.3. A ambigüidade do humor de More
A afirmação é ambígua. Se More parece mostrar um desprezo pelo mundo
feminino, é capaz de escrever no seu epitáfio em 1532, três anos antes de sua morte,
o desejo de ser enterrado não só com sua atual esposa, Alice, como também com sua
primeira e falecida mulher, Jane Colt, para que “a morte nos dê aquilo que na vida
não foi possível” (So death shall give us, that thing that life could not)141. Ninguém
escreve uma sentença como esta se não há um respeito profundo, um carinho que
este mundo não foi capaz de preencher. Mas esta era uma das características da
personalidade de More: uma ambigüidade afiada em seus gestos, palavras e ações,
uma ambigüidade irritante para quem vê apenas uma ordem mundana em um
homem que via além do horizonte humano. O humor e o sarcasmo eram, sem
dúvida, motivos de irritação para seus contemporâneos. Opositores como John Foxe
e Edward Hall142 o chamavam de “tolo”, apesar de sua grande cultura e provável
sabedoria. Hall é feroz sobre como o humor de More o tornava uma pessoa rasa:
“Não sei dizer se deveria chamá-lo de um tolo sábio ou de um sábio tolo,
pois, sem dúvida ele tinha um grande senso de humor além de sua grande
cultura, mas ambos vinham tão em conjunto com o sarcasmo e a sátira
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que pareciam àqueles que o conheciam melhor que tudo o que dizia só
poderia ser bem dito se tivesse algum gracejo na forma de dizê-lo”143.

Para Hall, isso ficou comprovado no momento em que More foi para o
cadafalso, ao dizer ao carrasco que preservasse a barba cultivada durante a sua
prisão na Torre de Londres porque “ela não foi acusada de traição”. “Dessa forma”,
escreve Hall, “terminou sua vida com um gracejo”144.
Já Foxe, autor do clássico protestante Livro dos Mártires145, afirma que
foram justamente os gracejos de More que o rebaixaram da esfera espiritual para a
esfera secular. Ele elogia More como estilista, estadista e pensador, apesar da sua
feroz perseguição aos chamados “hereges”: “era um homem versado em línguas e
na lei do povo; seu humor era excelente e cheio de imaginação”, mas o que lhe
pesava contra era que “seu julgamento sobre Cristo poderia ser no mesmo nível, se
mantivesse seus belos ornamentos sempre aprimorados”146. Aquilo que se tornaria
uma das marcas registradas de More – a fina ironia, o gracejo, o sarcasmo – seria
visto por alguns biógrafos modernos, como Richard Marius e Alistair Fox, como
reflexo de uma luta espiritual intensa e que poderia ter suas raízes em uma neurose
melancólica e uma raiva reprimida. Para Gerald Wegemer, um dos maiores scholars
em Thomas More, tudo isso não passa de mera especulação, pois “seus
contemporâneos nunca o criticaram pelo ódio e pela fúria, mas sim pelos gracejos
que mostravam que ele não levava qualquer assunto seriamente”147. Alguns até o
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apelidavam de “Senhor Gracejo”148. E, contudo, havia, por trás dessas críticas, o
temor oculto de que, como John Foxe revelou em seu perfil sobre More, “seus livros
ainda não estivessem totalmente mortos e permanecessem vivos para a dor de
muitos”149.
1.4. Uma personalidade complexa
Essa disparidade de opiniões sobre o caráter de More continua até mesmo
entre seus defensores. Seu primeiro biógrafo, William Roper, abre sua hagiografia
afirmando que seu antigo sogro era “um homem de consciência imaculada, de
virtude clara e reta, mais puro e branco que a neve mais branca e de um humor
angelical”150. Erasmo afirma que More “nasceu para a amizade e é um fiel e
constante amigo. É de fácil acesso; mas se ocorre de se tornar íntimo de alguém
cujos vícios não admite correção, prefere distanciar-se e deixar qualquer intimidade
a romper subitamente com a pessoa”151. E, no nosso presente, alguém como G.K.
Chesterton diz que Thomas More é “tão importante agora como foi no momento de
sua morte”, assim como E.M. Cioran afirma que ele foi “o fundador das ilusões
modernas”152, complementado por Eric Voegelin numa sentença sintética: “Thomas
More é um santo da Igreja Católica e do movimento comunista, notoriedade que é,
no mínimo, sintoma da complexidade de seu pensamento”153.
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E, de fato, a complexidade de seu pensamento é um reflexo do seu caráter
inescrutável. More permanece um enigma até mesmo para um de seus biógrafos
mais polêmicos, Richard Marius; apesar de criticá-lo pela sua perseguição aos
protestantes (afinal, vinha de uma família batista) e de querer encaixá-lo em
anacronismos modernistas, Marius afirma o seguinte em um trecho comovente:
“Sua glória foi sempre a serenidade exterior e a coragem com a qual ele
encarou a morte. Se não tivesse morrido de maneira tão nobre, não nos
lembraríamos dele tão facilmente. Sua tranqüilidade exterior era o
reflexo de um curioso desprendimento interior. Ele estava no mundo, era
um homem público, levado por uma ambição que justificaria a decisão
que tomou, levado também pelo desejo de dar uma boa vida para a ampla
família a que o casamento o destinou. Mas sempre lutou pela certeza de
que poderia escapar do julgamento de Deus pela impureza de sua alma e
essa batalha interior fez que todas as coisas exteriores ficassem menos
importantes. Ele nunca teve a intenção ou o gênio na administração de
Thomas Wolsey, seu antecessor como Lorde Chanceler, ou até mesmo
Thomas Cromwell, que se tornou o homem por trás da ascensão de
Henrique VIII à tirania. Os grandes administradores são reconhecidos por
terem um horizonte fechado e jogarem-se na façanha de administrar
coisas e More nunca teve um horizonte fechado quando se tratava de
governo e de poder. Estava preocupado pela sua alma e por uma
escuridão que poderia consumi-lo. De algum modo, há semelhanças com
seu velho contemporâneo, Leonardo Da Vinci – sempre perturbado,
mundano, sensual, ocupado com várias tarefas e incomodado com sua
inabilidade em terminar grandes trabalhos, incapaz de fazer uma
distinção entre o que era o ideal e o que era a fantasia, um homem que
deixou uma forte impressão na história pelo poder de sua imaginação e
pela força de seu caráter mais do que pela força de seus feitos
práticos”154.

1.5. O pai como primeiro exemplo
Esta força só pode ser compreendida corretamente se observarmos, antes de
tudo, os exemplos que cercaram o jovem More. Temos de começar, é claro, com seu
pai, John More, que ele amava profundamente. No epitáfio de Chelsea em 1532,
Thomas descreve seu pai como “um civil agradável, gentil, inofensivo, piedoso,
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justo e incorruptível”155, adjetivos nada comuns para aquela época e que, no futuro,
poderiam ser aplicadas ao próprio filho. John More era um advogado que cresceu
durante o fim do reinado de Henrique VI, viu a ascensão e a queda de Ricardo III e
fez sua carreira nos governos de Eduardo IV e Henrique VII. Não tinha muito
apreço por este último – inclusive envolveu-se numa disputa de seu filho Thomas
quando este foi contra a política de impostos de Henrique VII e o pai foi para a
prisão como uma espécie de represália – e, ao morrer em 1530, na idade avançada
de 79 anos, desejou em seus últimos votos que rezassem sempre pela alma do rei
Eduardo.
John More era um devoto que também olhava para o lado prático das coisas:
“Seu testamento mostra que sua piedade era convencional e sincera.
Financiara o que se chamaria hoje de bolsas de estudo; a primeira para
um estudante de teologia em Oxford e outra para um rapaz em
Cambridge. Cada homem, ‘sendo um estudioso bom e virtuoso’ e
também sendo um padre, receberia cinco libras por ano pelos próximos
sete anos para rezar pela alma de John More e pelas almas de vários
amigos e parentes – entre eles, como já foi dito, a de Eduardo IV. Ele
desejava que seu funeral fosse realizado com um olho no custo e não
‘realizado com muita pompa’. O executor de seu testamento deveria dar
quarenta libras em caridade aos pobres, às damas que não tinham dotes,
aos prisioneiros e aos pobres compatriotas. Também deixou quarenta
libras para o conserto de uma estrada que ficava perto da cidade de North
Mimms, onde a família More tinha alguma propriedade”156.

O velho More podia distribuir essa quantia porque era um dos juízes mais
populares de sua época em Londres. Construíra sua carreira com uma habilidade
ímpar, partindo de uma família de comerciantes para uma próspera profissão
pública. O mesmo fez com sua vida privada. Seu casamento com Agnes Granger lhe
deu seis filhos e, apesar da morte de sua primeira esposa, John casou mais três
vezes, sempre com viúvas que possuíam grandes somas de dinheiro. Era algo
comum na época e não tinha nada a ver com dilemas morais ou amorosos; um
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homem público tinha de ter uma família e era sua função administrar a fortuna de
suas esposas como se fosse um pequeno governo. Isso foi um ensinamento que foi
transmitido rapidamente ao pequeno Thomas: a de que a família é um governo que
deve ter sua ordem e que o homem é o estadista que a educa e a sustenta. O respeito
que More tinha pelo pai era tão grande que, quando se tornou o segundo homem
mais poderoso da Inglaterra, não hesitava em se ajoelhar perante o velho John e
pedir sua benção sempre que fosse possível.
A profissão de John More determinou claramente o ensino de Thomas.
Quando este tinha onze anos, encaminhou o filho para a escola de St. Anthony, onde
teria um ensino baseado nas artes liberais, em especial o trivium e o quatrivium e
onde também o rapaz aprendeu as regras básicas da retórica, na qual se tornaria um
dos mestres no período humanista. Lá, o jovem aprendeu as distinções de Cícero a
respeito da inventio, dispositio, elocutio, memoria e pronuntiatio, que jamais
esqueceria até o resto de sua vida; além disso, treinou suas habilidades de disputa ao
falar constantemente para os estudantes na tribuna ou no auditório da igreja,
reproduzindo os elementos do exordium, narratio, divisio, confirmatio, refutatio e
peroratio.
“Isso não era nenhuma disciplina antiga, equivalente ao ensino dos
‘clássicos’ em nossas escolas contemporâneas; no século XV, o propósito
desta educação era criar um grupo de administradores e advogados
habilidosos. Era o treinamento perfeito para garotos ambiciosos, ou, pelo
menos, para famílias que eram ambiciosas por eles”157.

Tudo leva a crer que Thomas More teve uma infância agradável e sempre
com o ambiente de Londres arraigado em seus sentidos. Quando saía de Saint
Anthony, no fim do dia, em direção à sua casa que ficava na Milk Street, era
obrigatório passar pela Threadneedle Street, uma das ruas mais movimentadas da
cidade. Esta o cercava por todos os lados e More percebia tudo:
“suas obras em prosa estão repletas de breves, mas vívidas descrições da
vida de Londres, como o vislumbre de alguém urinando em um muro
para ‘se aliviar em rua aberta’, os mendigos que mostravam em público o
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estado de seus membros cancerosos nas ‘sextas-feiras do Salvador’, a
‘meretriz’ e seu ‘proxeneta’ e os lutadores em Clerkenwell que sofriam
‘tão grandes quedas’. Percorria seu caminho pelas vielas, calçadas e
fontes d´água, através dos jardins, os mercados e as casas de cura, através
de pequenas passarelas e passagens ainda mais minúsculas, entre os
estábulos e os pátios de carpinteiros, os moinhos, os bordéis, as tavernas,
os banhos públicos, sob arcos repletos de adornos com imagens de santos
ou brasões de armas, dentro de galerias repletas de lojas, entre quartos
cheios de artesãos, movimentando-se nas casas dos ricos e nos casebres
cheios de lama habitados pelos pobres, escutando os gritos de ‘Que Deus
esteja convosco!’ e ‘Bom dia!’, atravessando conventos, abadias e
igrejas. A imagem de Deus brilhava por trás da ordem harmônica e
sugeria autoridade às crianças da escola St. Anthony; esta mesma
imagem, junto com a do Cristo crucificado sobre o mundo decaído, era
constante nas ruas de Londres”158.

As andanças pelas ruas da cidade até casa terminariam logo. Um dia, por
volta de 1490, em vez de levar o pequeno Thomas para a tradicional escola de Eton,
como era o costume da época, John More decidiu que o filho seria escudeiro na casa
de ninguém menos que seu amigo John Morton, conhecido também como o
Arcebispo de Canterbury e o Lorde Chanceler da Inglaterra159. E é a partir deste
momento que Thomas More entra no palco da política e começa a viver o seu papel
no drama da vida.
2. O CONHECIMENTO DA REALIDADE
2.1. Cardeal John Morton
O Cardeal Morton era reconhecido pela prudência com a qual levava a sua
vida pública. Quando o jovem More chegou ao Palácio Lambeth, era o homem mais
influente do reino, talvez com a exceção do rei Henrique VII. E a influência que
teve no rapaz o transformou duas vezes em um personagem importantíssimo em
158
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dois escritos fundamentais para se entender o espírito de More: Utopia e A história
de Ricardo III. Sem dúvida, era uma das figuras mais imponentes do período que
vai de Henrique VI, passando pelo reinado turbulento de Eduardo IV, sobrevivendo
ao golpe de Ricardo III, até a chegada de Henrique VII ao topo do poder, numa
tentativa de amarrar a política terrena com uma ordem divina que se refletisse na
pessoa do rei:
“Os assuntos da Igreja e do reino estavam unidos em suas duas funções;
Morton era o último de uma tradição de clérigos poderosos que serviam
tanto ao seu soberano como a Deus. Não havia uma disparidade entre
esses papéis, é claro, desde que as leis divinas da ordem e da autoridade
fossem mantidas. Num relato tardio de More sobre uma conversa
ocorrida no Palácio Lambeth, onde assuntos como punições judiciais e
posse de terras eram discutidos, o arcebispo era capaz de orquestrar um
debate entre um advogado, um idealista, um frade e um bobo da corte
(...) Ele era o mais importante exemplo da nova unidade e estabilidade
que a dinastia Tudor trouxe ao trono, depois de atuar com habilidade no
acordo de casamento entre Henrique VII e Elisabeth de York, que pôs
fim às guerras internas que quase acabaram com a paz e o governo da
Inglaterra”160.

Morton atuava como exemplo de prudência (phronesis) aos olhos de More.
Aqui vemos de onde veio a preocupação de Thomas More em manter a “mãe de
todas as virtudes”, nas palavras de Sto. Tomás de Aquino, como fundamento de
todas as ações e pensamentos que guiariam sua política diante de Deus e do reino da
Inglaterra. A prudência de Morton, segundo a visão de More, não era apenas uma
forma de conhecer o real e atuar nele com algum outro interesse. Era o
conhecimento da realidade e as virtudes que se seguiriam à da prudência – como a
da justiça, a da fortaleza e a da temperança, chamadas de virtudes cardeais – eram as
provas da perfeição que o ser humano alcançaria, que faria elevar o ser na criatura
sem se prender em moralismos e levando em conta a situação singular com a qual se
confrontava161.
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2.2. A prudência como base do real
E em qual a realidade que ambos se baseavam? Há, nesse aspecto, uma
grande influência do estadista romano Marco Túlio Cícero162. As semelhanças entre
More e Cícero são muitas: ambos eram mestres da retórica, grandes advogados,
homens públicos, preocupados com a vida civil e com a forma de transmitir a razão
como algo que tinha ordem e harmonia. Além disso, Cícero era o estadista mais
admirado pelos humanistas do Renascimento; sua elegância de estilo, o uso do
humor na hora mais grave do debate e a retidão de princípios eram modelos de
virtude para qualquer um que desejasse entrar na política e manter a paixão pelos
estudos filosóficos. A realidade para a qual o ser humano se dirigia, de acordo com
Cícero, era a mais alta e a mais digna possível:
“Crê-me, Torquato: para coisas mais altas e magníficas nascemos, e isto
podemos sabê-lo pelas próprias faculdades e potências da alma, entre as
quais está a memória infinita de incontáveis coisas, a conjectura como
uma quase-advinhação, o pudor que modera as paixões, a justiça, a
guardadora fiel da sociedade humana, e o firme e estável desprezo da dor
e da morte para que nos lancemos aos trabalhos e arrostemos com
semblante sereno os perigos”163.

Cícero afirma aqui que a realidade pode ser captada por três qualidades de
quem possui a virtude da prudência: a memória adequada e sem deformações do ser,
a solércia de saber aproveitar os momentos únicos para realizar o bem e a
docilidade em aceitar que o real transforma o ser humano e não o contrário164. O
real somente se revela como algo que se dirige para o Bem e para o desvelamento
do Ser aos olhos da criatura. Contudo, segundo Cícero, a criatura não pode apenas
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ficar na atitude contemplativa; a realização do bem é um dever que ocorre na vida
pública, mais especificamente nas exigências da res publica romana:
“Examinando os fatos com a razão e o coração, de todos os vínculos
sociais nenhum é mais caro do que aquele que nos prende à república. Os
pais são caros, caros são os filhos, parentes e amigos; mas só a pátria
reuniu as afeições de todos. Portanto, que homem bom hesitaria em
afrontar a morte se isso aproveitasse à pátria? Que haverá de mais
detestável do que a monstruosidade dos que dilaceram a pátria com toda
a casta de crimes, e estão ou estiveram empenhados em destruí-la até o
fim?”165.

More se diferenciaria de Cícero ao não se apoiar na vida civil para ter o
sentido da sua vida e da sociedade onde vivia. Apoiava-se principalmente no
tribunal de sua consciência individual. Nesse ponto, o inglês vai à raiz do que
significa realmente prudência, pois deixa que ela se torne “a reta disposição” e
ordene todas as decisões dentro das realidades singulares, sempre rumo ao princípio
de um bem comum entre os indivíduos; trata-se, enfim, de harmonizar a
“consciência de princípios” com a “consciência da situação”, a chamada
sindéresis166. E o fato de ter consciência de algo implica que se tem o conhecimento
correto de uma realidade que será alterada para a melhor situação possível tanto
para quem a fez como para quem lhe é dirigida. Esta é a sabedoria prática sobre a
qual Aristóteles meditou no Livro VI de Ética a Nicômaco, feita pelo homem
prudente que “vê longe, pois tem visão aguda e antevê as possibilidades que podem
ocorrer nas situações contingentes”167.
A visão aguda de um homem prudente consiste não apenas em ver além de
uma determinada situação e agir de acordo com uma razão universal. Há também a
seguinte pergunta: Como comunicar tal prudência para seus semelhantes – enfim,
para o restante da sociedade? Cícero e, muito tempo depois, More tinham essa
mesma preocupação; por isso, insistiam na retórica não como um instrumento de
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astúcia e manipulação, algo que já criticado por Platão no Protágoras e no Górgias,
mas como um instrumento de peithos, conhecido como persuasão. Esta sim era uma
retórica que se adequava às exigências da prudência. Trata-se de convencer a
sociedade de que o importante é aceitar as leis divinas (nomos) e fazê-la ver que a
sua desobediência causará punições que não terão volta; e o representante desta
verdade deve formar a alma da sociedade na “necessidade de um conselho profundo
e salvador, como o de um mergulhador que baixa às profundezas, com olhos atentos
e sem grandes perturbações”, como nos lembra Ésquilo em sua peça As
suplicantes168.
2.3. O domínio de todas as situações
Quando a persuasão se transforma em astúcia, ocorre a perversão da
prudência e o início da pleonexia – o fascínio e o desejo pelo poder nascido na alma
de homens eruditos que sonham em se tornar conselheiros de reis e principados.
Alguns anos depois, vários historiadores afirmariam que o cardeal Morton não
resistiria a este fascínio. O estudioso Paul Murray Kendall afirma que ele “usou a
Igreja, como qualquer um de seu século, para assegurar sua ascensão”; e, se é um
fato que Morton tinha um talento para a intriga e para a sobrevivência política, não é
por acaso que seus contemporâneos não se lembram dele em suas preces169. A
sombra de Morton agiu nas escolhas de More como homem de fé e homem público.
Havia talvez outro motivo para a permanência de tal influência. Morton foi
um dos primeiros a reconhecer no jovem More algo especial, de acordo com
William Roper170. A declaração do segundo homem mais poderoso da Inglaterra
sobre o jovem escudeiro deu-se no momento em que este se apresentava em um
papel de uma pequena peça desconhecida encenada no Palácio Lambeth. É também
aí que reconhecemos os primeiros passos de um More que via e atuaria o drama de
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sua própria vida como uma encenação em que tinha uma performance a cumprir –
uma característica peculiar que teria suas variações na sua trajetória:
“Esta intervenção juvenil em um palco público será algo típico durante
toda a vida de More, pois sempre estava atuando num palco e
interpretando a si mesmo para uma audiência. Em dois diálogos que
escreveu, Utopia e Diálogo Sobre as Heresias, ele aparece sob seu
próprio nome. Em ambos é cuidadoso ao mostrar a importância de sua
posição no mundo, seu papel como servo real – como um homem
ocupado em negócios muito importantes. Em Um Diálogo de Conforto
contra a Tribulação, composto enquanto se confrontava com a prisão e a
morte, ele aparece disfarçado transparentemente sob o nome de
‘Anthony’, um ancião doente e santo da Hungria e que espera pela
invasão do Grande Turco. More compôs esta obra para sua família e seus
amigos mais próximos; o nome Anthony vem de um dos maiores santos
sofredores da Cristandade, que lutou com os demônios no deserto. Logo,
boa parte da tradição familiar sobre a santidade de More, uma tradição
que foi exposta de forma amorosa por Roper, Harpsfield, Stapleton e
outros que vieram depois, foi encorajada pelo próprio More,
interpretando esse papel no palco em que fez sua obra. Ele também era
um bom pai para as suas crianças e, em várias aparições públicas, fez
questão de mostrar aos europeus eruditos o quão excelente era com elas.
E, no final de sua vida, transformou brilhantemente o cadafalso em um
palco e interpretou seu papel para a multidão que foi vê-lo morrer”171.

Eis aí o primeiro dado de coerência na vida e na obra de Thomas More: a
capacidade de, mesmo quando a fortuna lhe era desfavorável, sempre estar no
domínio da situação, graças ao seu senso dramático. Não se trata de viver uma
duplicidade de intenções, que pode ser confundida com a astúcia ou a malícia; tratase de transformar a prudência numa ação que só será realizada tendo plena
consciência do drama, seja histórico, seja pessoal, que se pretende viver. Como
explica R.S. Sylvester, temos a impressão de que “a compostura de More nunca está
em dúvida”, mesmo em seus piores momentos:
“Cada fato da sua queda foi antevisto, foi cuidadosamente ensaiado e
estava totalmente sob seu controle, como, por exemplo, os seus últimos
passos rumo ao cadafalso. Qualquer que seja o seu papel, qualquer que
seja o papel atribuído, vamos realizá-lo com a melhor de nossas
habilidades, ‘alegremente’ sem dúvida, mesmo que isso signifique que
seremos os mendigos mais felizes e devotos de toda a Cristandade. Pois o
homem que triunfou completamente sobre si mesmo – e creio que isso é
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o que significa quando Roper faz constantes referências à ‘consciência
imaculada’ de More – sabe que o reconhecimento desses papéis é
realizado com simplicidade inocente. E ainda assim, por baixo desta
superfície calma e desta fácil flexibilidade, há a noção de luta e de uma
pungente agonia. Porque ‘consciência’, como Roper usa o termo para
descrever More, não indica somente uma profunda integridade moral; a
consciência é também, se usarmos a etimologia do século XVI, um ‘saber
com’ (knowing with), uma completa e especial percepção tanto de si
mesmo como do mundo onde vive. Interpretar o seu papel
conscientemente significa interpretá-lo com plena consciência dos outros
atores que estão no drama. O papel que More sabia que era o seu não era,
em última instância, aquele que poderia compartilhar com sua família. E
nisto está a tragédia humana de sua morte, mas também está os
fundamentos da sua glória”172.

Portanto, vemos isso como a realização de um presságio quando sabemos
que, durante sua primeira apresentação pública, considerada o início de uma carreira
auspiciosa, o arcebispo teria dito a respeito de More sob os aplausos efusivos da
platéia: “Esta criança sentada aqui na mesa, para quem for viver nos próximos anos,
provará ser um homem maravilhoso”173.
A passagem pelo Palácio Lambeth ensinou ao filho de John More o cuidado
pela etiqueta da corte, pelos modos sedutores da diplomacia e pela argumentação
racional na política. Foi quando o Arcebispo Morton percebeu que o garoto não
tinha mais o que fazer em sua casa, que havia aprendido tudo o que poderia
aprender e assim o enviou à Universidade de Oxford no outono de 1492.
3. ENTRE DOIS MUNDOS
O período entre 1492 e 1505 marca o fascínio de Thomas More pelo
pensamento humanista que então surgia e também mostra a luta que havia na sua
alma para equilibrar os desejos de unir a vida pública, para a qual foi treinado desde
a infância, e a vida devota. A entrada na Universidade de Oxford e, depois, seu
treinamento como advogado nas academias da Lincoln´s Inn, mostram um rapaz
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preocupado com as manobras da retórica e como elas deveriam ser aplicadas para o
convencimento público. Na primeira instituição, More continuou seus estudos no
trivium e no quatrivium, agora mais aprofundados: suas leituras obrigatórias
“incluíam a Retórica, de Aristóteles, os Tópicos de Boécio, a Nova
Retórica, de Cícero, assim como obras selecionadas de Priscío e Ovídio.
O método de ensino era tão precisamente organizado quanto o próprio
currículo. A instrução pública era feita através dos meios tradicionais de
palestras e disputas; as palestras eram realizadas às seis da manhã,
horário em que o professor pegava o livro específico para aquele item do
currículo e expunha sobre seu significado. Ele esperava dar algumas
interpretações e algumas glosas sobre o assunto do texto enquanto dividia
sua exposição em um número de quaestiones ou de investigações a
respeito. Os livros eram ouvidos e não lidos naquela época. A exposição
podia ser excessivamente formal e restrita, com poucas diferenças em
relação ao ensino de um livro de gramática por exemplo, mas havia
oportunidades para professores mais generosos darem glosas mais
inventivas e outras interpretações. Em outros dias aconteciam as disputas
– era mais uma dies disputabilis do que uma dies legibilis – e novamente
o jovem Thomas More se envolvia no mundo da oratória formal e do
debate público. À frente de jovens eruditos, ou sofistas, professores e
estudantes eram inquiridos para argumentar sobre um lado de uma
proposição ou de uma interpretação – normalmente, era um proponente
contra dois oponentes – até um julgamento final ou determinatio sobre o
assunto ser dado pelo mestre superior”174.

More freqüentava os arredores do Canterbury College, um braço educacional
de Oxford influenciado pelos monges beneditinos em seu método de ensino e em
suas práticas religiosas. Ali, a rotina era rigorosa:
“os estudantes comiam em conjunto, com um sino ou uma corneta que
anunciava o jantar às dez ou onze da manhã e a ceia às cinco da tarde;
nas conversações, apenas o latim era permitido, e claro que iam à missa
todos os dias. Depois que os estudos acabavam, e antes de irem para
cama, a comunidade de Canterbury cantava a Salve Rainha ou alguma
outra antífona à Virgem Maria. ‘A vós bradamos, eles declamavam
juntos, ‘degradados filhos de Eva’’175.

Era uma vida difícil para um rapaz que ainda não tinha suficiente força de
concentração ou domínio sobre suas faculdades espirituais; e, mesmo em sua
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maturidade, More se lembraria dos tempos de Oxford como uma época de penúria –
mas também de uma alegria surpreendente. Quando foi desligado do seu cargo de
Lorde Chanceler, em 1532, More chamou sua família e seus serviçais e os alertou
sobre a possível queda nos rendimentos da seguinte forma:
“Fui criado em Oxford, na Chancelaria de Lincoln´s Inn e na corte do Rei
– e assim do grau mais baixo ao mais alto; tive sempre rendimentos
anuais de mil libras. Agora, depois desse evento, se quisermos viver
juntos, teremos de nos contentar com nossas contribuições em conjunto.
Mas, um conselho meu, não creio que será melhor se cairmos primeiro
no grau mais baixo. Nós não desceremos ao nível de Oxford ou de uma
New Inn. Mas começaremos com uma renda de Lincoln´s Inn, que
acharemos abençoada e nos permitirá viver bem por muitos anos. Se não
nos conseguirmos manter com essa renda no primeiro ano, vamos descer
um pouco mais no próximo ano, para o nível da New Inn. Se isso exceder
nossas habilidades também, então no próximo ano viveremos como na
época de Oxford, onde muitos homens articulados, sérios e antigos
sempre conversaram. E se nosso poder não nos manter nem com essa
renda, então poderemos, com sacos e carteiras, mendigarmos juntos e
esperarmos que algumas pessoas piedosas dêem sua caridade, cantando
em cada porta uma Salve Rainha e, ainda assim, ficarmos juntos e sermos
felizes juntos”176.

É também em Oxford que More aprende a pensar segundo o pensamento
escolástico – e temos aqui talvez um dos primeiros indícios de que um mundo se
sobrepunha a outro na alma deste rapaz. A escolástica ensinada em Oxford não é
mais a escolástica de Santo Tomás ou de Duns Scot; são os restos de um
pensamento que não encontra mais correspondência com a realidade concreta – ou,
pelo menos, é assim que vêem seus principais opositores, os humanistas
renascentistas. Ainda assim, estes humanistas, de quem falaremos nas próximas
páginas, também tinham sua mente moldada pelos princípios escolásticos. More não
se sentirá pertencente a esse grupo de imediato; ele aproveita várias habilidades
surgidas com a escolástica, mas sua mente afiada percebe que há algo de fossilizado
neste ensino e que não é compatível para aquilo que lhe foi destinado – a vida
pública.
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3.1. O jovem advogado
A entrada de Thomas More no grupo dos “homens de letras” – como eram
então conhecidos os humanistas –deu-se quando ele chegou ao New Inn, uma das
chancelarias da Lincoln´s Inn, a maior escola de homens públicos do reino, para dar
prosseguimento à sua carreira de jurista. O jovem tinha dezesseis anos e seu pai
achava que a mudança de ares era necessária porque seu filho estava “com a cara
enterrada nos livros”. Agora precisava ficar com a cara enterrada na prática da lei.
Mesmo assim, as habilidades literárias de More não foram esquecidas; ele escrevia
poemas, sátiras, epigramas, diálogos platônicos e muitas cartas. O encontro
definitivo com o pensamento humanista, que substituiria a escolástica, não
demoraria muito: em 1494, ano em que entrou na Lincoln´s Inn, More ouvia seus
amigos sobre um estranho monge chamado Savonarola, que pregava o Apocalipse e
a renovação da graça numa Florença dominada por tiranos e mercenários. E seus
amigos não eram simples estudantes que queriam somente uma bela carreira; eram
simplesmente os três maiores eruditos da Inglaterra naquela época: Thomas Linacre,
William Grocyn e John Colet.
Cada um teria um importante papel na vida de More para a sua tensão de ser
um homem voltado para a vida pública, a vida religiosa e, agora, a vida
contemplativa do intelecto. O seu temperamento era certamente mais próximo ao de
um advogado, com um respeito não só pela lei, mas também pelos costumes que
criavam essa lei. Nesse tópico, a influência sobre More não era de nenhum
humanista vivo e sim de um jurista que se encontrava morto há 18 anos: Sir John
Fortescue. Um dos patronos da Lincoln´s Inn, Fortescue explicava a origem e os
princípios dessa instituição em um tratado chamado De laudibus legum angile (Das
Glórias das Leis Inglesas), publicado em 1470. Nele, o célebre jurista argumentava
que a lei não era feita apenas para punir e manter a ordem, mas para levar justiça e
igualdade aos cidadãos da comunidade (commonwealth). Segundo Richard Marius,
a atitude de Fortescue em relação à lei podia ser chamada de “clerical”, uma vez que
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“ele diz que a lei é um objeto divino e que os professores da lei eram uma
espécie de sacerdotes, pois todas as leis promulgadas pelos homens eram,
na verdade, decretadas por Deus. A felicidade, dizia, é o fim de todo
desejo humano, e os Estóicos e os Epicuristas concordam que nada é
prazeiroso se não há virtude. Logo, a felicidade verdadeira deve incluir a
virtude, ele diz. As leis dão justiça e a justiça faz as pessoas felizes. Mas
como o pecado original destrói o nosso apetite pela virtude, aqueles que
procuram o bem incorporado na lei fazem por graça divina e não somente
por esforço humano. As leis, diz Fortescue, vem até nós como um favor
de Deus; era uma das partes do próprio Deus – como, por exemplo, a
salvação.
Assim, Fortescue assumia a idéia de uma lei natural, como a maioria dos
juristas de seu tempo. A idéia da lei natural é muito simples: é o
conhecimento do certo e do errado que há em nós e que conhecemos
através dos poderes superiores de nosso intelecto. Todos os seres
inteligentes podem supostamente aceitar seus princípios sem nenhuma
revelação de Deus. A lei natural vem até nós porque fomos criados à
imagem de Deus e acreditar nela é assegurar que podemos olhar por
todos os lados de um problema ético e tomar uma decisão a partir de um
modelo universal de certo e errado.
Contudo, a aplicação prática de uma lei natural é difícil em casos
individuais. As teorias cristãs da lei natural apóiam-se na famosa regra de
ouro: ‘Faças aos outros aquilo que tu gostarias que fizessem contigo’.
São sentimentos nobres, sem dúvida, mas não ajudam a decidir se um
contrato é válido ou não, se um testamento é justo com os herdeiros e
justo com a sociedade como um todo ou se o título de uma terra é
legítimo. Portanto, deve haver sempre algum intermediário que traga a lei
natural para esses casos específicos - na época da Idade Média, esse
intermédio era feito pelos costumes.
Os costumes eram honrados porque se acreditava que Deus estava
envolvido até mesmo nos detalhes mais simples do cotidiano. Isso
significava que Deus comandava um mundo que fazia sentido. A vida
humana tinha um propósito e a sociedade humana era formada pelas
intenções divinas. O mundo gemia em pecado, mas Deus não abandonara
sua criação e Ele a levava para a redenção. Aqueles que se salvavam
eram os obedientes.
Mas eram obedientes a quê? Às doutrinas da Igreja, é claro. A obediência
às leis da sociedade era também necessária. Mesmo nos dias em que
Roma os perseguia, a maioria dos cristãos acreditava que deveriam ser
bons cidadãos do império e contam que rezavam por Roma regularmente.
Os cristãos obedeciam a todas leis exceto àquelas que se confrontavam
diretamente com sua fé. Mesmo nessa época, o cristão não se rebelava
contra a autoridade. Como Deus a ordenou, deveria ter alguma razão para
isso, e os cristãos devem aceitá-la, mesmo que não entendam os Seus
propósitos.
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Logo, era um hábito normal dar ao costume o status de lei e acreditar que
todas as leis se harmonizavam com os costumes. Uma vez que se pensava
que um ato era um costume, deveria ser considerado como imutável. O
camponês que dava um ganso ao seu mestre no Natal criava um elo que
permanecia através de suas crianças por gerações. Nos dias de Fortescue,
o Parlamento Inglês criava estatutos que colocavam os costumes ao lado
para a criação de novas leis, mas o sentimento dominante era que esses
estatutos limpavam a sociedade de desvios inexplicáveis fora do costume
honesto. Eles deveriam limpar o espírito da tradição e realizar leis que se
aplicavam aos casos particulares ou os mais imprevisíveis. A reverência
pelo costume permaneceu forte. Tanto Henrique VIII como Thomas
More pensavam que os gestos dos padres na missa foram dados pelos
apóstolos por Cristo e entregue através dos costumes da Igreja. Eles não
podiam imaginar nada mais blasfemo que supor que os seres humanos
fizeram gestos divinos por si só, separados da vontade de Deus”177.

3.2. A educação humanística
Essa “vontade de Deus” era justamente o ponto de interrogação entre os
filósofos e os homens de letras em meados de 1494. Quando More conhece Thomas
Linacre, William Grocyn e John Colet, o humanismo italiano entra no mundo
intelectual do Norte da Europa – a Inglaterra, a França e os chamados Países
Baixos, como a Holanda – como uma força especulativa de grande atração. Afinal,
era nada mais nada menos que a rinnovazione, a renovação, o renascimento. Mas
essa aparente exaltação de uma nova era do pensamento escondia, na verdade, um
profundo sentimento de crise. E esta crise se manifestava nas freqüentes viagens
que tanto os italianos como os ingleses faziam a vários países da Europa,
transmitindo e aperfeiçoando a nova educação humanística. Na Inglaterra, a cultura
da Renascença difundiu-se
“graças a uma série de estudiosos italianos que foram ensinar em Oxford
e Cambridge nos últimos anos do século XV. Um dos primeiros a chegar
foi o milanês Stefano Surigone (1430-1480), que lecionou gramática e
retórica em Oxford, de 1454 a 1471. Logo seguiu-se a ele Cornélio
Vitelli (1450-1500), que recebeu um convite de Thomas Chaundler para
ser praelector de grego no New College, isso na década de 1470, assim
tornando-se o primeiro professor público de grego numa universidade
inglesa. Em pouco tempo, vários propagandistas animados pelo mesmo
espírito também se mostravam ativos em Cambridge. Lorenzo da Savona
lecionou nessa universidade na década de 1470, bem como publicou um
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manual de retórica, em 1478, que antes do fim do século teve duas
edições impressas. E Caio Auberino (1450-1500) combinou suas
incumbências de dictator oficial da universidade com a apresentação de
uma série análoga de palestras sobre a literatura latina, no decorrer dos
anos 1480”178.

Sem dúvida, um dos trunfos do humanismo renascentista foi a difusão de seu
pensamento através de escritos que, pela primeira vez, eram impressos e publicados
em tiragens razoáveis. Como bem definiu Quentin Skinner: “Nenhum grupo
percebeu tão depressa quanto os humanistas as potencialidades do novo meio de
comunicação”179. Essas potencialidades acumulavam-se em obras que eram
publicadas por um impulso de renovar algo que parecia não existir mais e que os
humanistas sentiam-se na obrigação de recuperar de qualquer forma. Este impulso
era atacar o pensamento escolástico e, dessa forma, os humanistas “souberam servirse da prensa, a fim de promover seus interesses contra os de seus adversários
escolásticos”180. Uma simples lista de nomes e de títulos impressos na França
mostra como era a estratégia:
“O primeiro prelo a funcionar na França foi instalado no subsolo da
Sorbonne, em 1470. O inspirador do empreendimento, Guillaume Fichet,
em sua Carta a Robert Gaguin destacou a importância ‘dessa nova
invenção que acaba de nos chegar da Alemanha’. Sua firme convicção é
que a imprensa ‘contribuirá enormemente para que se recupere o estudo
das humanidades’. Em sua juventude, observa ele, ‘não havia oradores
nem poetas’ lecionando em Paris; por isso ‘o estudo do latim havia
decaído a uma ignorância quase de rústicos’. Agora, porém, ‘as musas
voltam a ser cultivadas’, e graças aos livros impressos será possível
encorajar ainda mais as ‘boas letras’ e os ‘eruditos’. Conformando suas
ações a suas palavras, Fichet tratou de usar sua prensa de modo a
promover a mais vasta distribuição possível de textos e manuais
humanistas. Em três anos, havia editado De officis, de Cícero, um
Salústio integral, considerável número de obras modernas, incluindo seu
próprio manual acerca das artes retóricas, as Elegâncias da língua latina,
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de Lorenzo Valla, e o Dictamen de Gasparino de Barzizza, o primeiro
livro a ser impresso na França”181.

Mas qual era o problema com o pensamento escolástico? A escolástica não
era uma disciplina específica e sim uma metodologia em que a preocupação
principal era o arranjo de partes distintas que podiam ser divididas e subdivididas
em elementos sutis e inter-relacionados. Há uma paixão pela lucidez e pela clareza
tanto nas propostas, nos princípios e, claro, nas argumentações – que deveriam ser
comprovadas mediante a presença da autoridade objetiva. Esta autoridade era a da
própria realidade – que não deveria ser “adicionada” pelo filósofo ou pelo artista;
ela deveria ser “revelada” lentamente, através de árduos expedientes intelectuais. O
método era basicamente amparado em perguntas que, muitas vezes, podiam chegar
ao paroxismo. Os exemplos são vários: Por quanto tempo e como Cristo ficou no
útero da Virgem Maria? Poderia Cristo tomar a forma de uma mulher ou de uma
mula? Se fosse a segunda opção, uma mula podia ser crucificada? Existirá comida e
bebida depois da Ressurreição de todos os homens? E poderia chegar-se a
diferenças no próprio sentido de uma frase – procedimento usado, nesse caso, para
reforçar ou enfraquecer uma argumentação: Qual é a diferença entre ‘Vinum bibi
bis’, “Vinho bebi duas vezes”, e ‘bis uinum bibi’, “Duas vezes bebi vinho?”. Ou
entre ‘Papam uerberaui’ e ‘uerberaui papam’ – “Papa, eu me flagelei” e “Eu
flagelei o Papa”? O descolamento dessas questões, mesmo amparadas em um todo
supostamente articulado e harmônico, do mundo real e da linguagem que tentava
expressá-lo corretamente, mostram que a metodologia escolástica chegava a uma
loucura do intelecto que criava um sentido próprio. Todavia, o próprio More usaria
esses mesmos expedientes em suas polêmicas contra os protestantes, pois ele sabia
que a dialética ali ensinada era algo único e que podia ser usada a favor de
argumentos que respeitavam a realidade que deveria ser “revelada”. Um estudo
sadio da escolástica ajudaria muito no uso correto da retórica persuasiva, uma vez
que o que importava era a autoridade do real.
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3.3. A intensidade da filosofia cristã
Ora, de onde vinha essa autoridade? A escolástica podia ser um método para
se chegar a um pensamento correto das coisas desse mundo, mas sua decadência
talvez venha do fato de que a cosmologia sob a qual se amparava estava já em
desintegração espiritual há muito tempo. Essa cosmologia era, óbvio, a cosmologia
cristã que, depois de ter sido sistematizada em uma série de axiomas, tornou-se a
filosofia cristã – ou o espírito da filosofia medieval, nas palavras de Étienne Gilson.
A passagem de uma cosmologia, constituída por experiências, intuições e vivências
arraigadas em um senso comum nada abstrato, para uma filosofia que vê o mundo (e
não o explica, como veremos a seguir) até a base de seus fundamentos, não se dá
imediatamente. Antes de tudo, temos que ver o que tornava essa Weltanschauung
algo tão fascinante e, ao mesmo tempo, especificamente cristã. Trata-se, sem
dúvida, daquilo que Johan Huizinga chamava de a intensidade apaixonada da
vida182. O mundo outonal da Idade Média tinha um caráter de mistério, reforçado
por sacramentos que marcavam cada estágio da vida humana – nascimento,
aniversários, casamentos e morte. Os números de mortalidade, seja de pessoas
adultas ou de crianças, eram proporcionais ao número de peregrinações e romarias
que aconteciam nas vilas e nos burgos. A atmosfera era de uma incerteza única e
tudo parecia girar em torno de uma roda da fortuna que determinava (e também
libertava) a vida das pessoas. A imaginação tinha um aspecto infantil que também
levava o homem a ter um anseio por uma vida mais bela, uma vida que, se não fosse
realizada neste mundo, teria de ser preenchida na Terra Prometida ou no Paraíso.
Afinal, também tratava-se de um mundo cruel, regido por príncipes e reis que
exerciam o seu orgulho limitado apenas por um escrúpulo que, se não guardava algo
de religioso, pelo menos tinha a precaução de crer na existência de um inferno, pois
esse mundo deveria ser o que mais se assemelhava a ele:
“É um mundo dominado pelo mal. Os fogos do ódio e da vingança
queimam furiosamente. O mal é poderoso, o demônio cobre uma terra
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sombria com suas asas negras. E logo o fim do mundo é esperado. Mas a
humanidade não se arrepende, a Igreja luta, e os pregadores e poetas
avisam e lamentam-se em vão”183.

A tentativa da escolástica de querer compreender este mundo e, com isso,
pôr alguma ordem nas ações do homem é justamente a forma como a cosmologia
cristã conseguiu se transformar e se impor como uma filosofia cristã184. Mas não
devemos confundir a escolástica com o pensamento cristão185. Podemos dizer que
ela é, de fato, uma metodologia predominante; no entanto, a filosofia cristã
caracteriza-se por uma especulação que tenta unir o fundamento de sua fé, baseada
na revelação do Antigo e do Velho Testamento, e o método sadio de uma razão que,
na época, foi encontrada entre os gregos, especialmente Platão e Aristóteles. O
escolasticismo foi apenas um dos braços desse empreendimento formidável
chamado filosofia medieval que, dentro de suas correntes internas e contraditórias,
tinha o seu norte na visão-de-mundo cristã, pelo simples motivo de que a figura
deste homem chamado Jesus Cristo tinha tornado-se o centro de todas as
especulações filosóficas, morais e de conhecimento do mundo. A filosofia grega não
era uma parte da história que servira para cumprir as profecias da Cristandade; era o
que aqueles nobres homens do espírito conseguiram dentro daquele momento
específico da História; e o Cristianismo, com sua busca pela unidade na vida, era a
frutificação de tudo o que os gregos já pensavam, mas não conseguiram expressar
adequadamente. A vinda de Jesus Cristo à Terra era o que tornou tudo possível –
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inclusive a transformação da filosofia grega, reconhecidamente pagã, em algo
harmônico com a cosmologia cristã porque o que os filósofos medievais
descobriram era que ambas falavam sobre uma mesma estrutura da realidade, uma
mesma forma de vida que se tornava cada mais vital através da tensão entre a
unidade e a multiplicidade186.
Com isso, a filosofia cristã cumpre seu próprio papel na História e, mais, a
esclarece para si mesma como fundamento especulativo das filosofias futuras, em
especial a moderna e a contemporânea, seja como contraponto ou como apoio, pois
consegue algo que todo pensamento tenta fazer: ainda que distingue formalmente as
duas ordens, considera a revelação cristã uma auxiliar indispensável da razão187.
Ou, usando as palavras de Santo Anselmo: Uma fé que busca a sua inteligência188.
Se entendermos que qualquer pensamento filosófico que se preze sabe que tal noção
existe como um fato objetivo não só da realidade, mas da constituição do ser
humano, veremos que
“não corresponde a uma essência simples capaz de receber uma definição
abstrata; corresponde muito mais a uma realidade histórica concreta, cuja
descrição ela pede. Ela não é mais que uma das espécies do gênero
filosofia e contêm em sua extensão os sistemas de filosofia que só foram
o que foram porque existiu uma religião cristã e porque sofreram
voluntariamente a influência dela. Enquanto realidades históricas
concretas, esses sistemas distinguem-se uns dos outros por suas
diferenças individuais; enquanto espécie, apresentam características
comuns que autorizam seu agrupamento sob uma mesma
denominação”189.

Quais são essas características comuns? Em primeiro lugar, temos de ter
claro que a filosofia cristã conseguiu um feito admirável e, até agora, único:
identificar a existência de um Ser Supremo, reconhecido por pagãos como
Aristóteles, que é também o Deus monoteísta dos judeus e dos cristãos. As
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conseqüências dessa identificação estruturariam todo o pensamento ocidental – para
o bem ou para o mal. Como chegaram a essa conclusão, não nos cabe explicar
agora190. Contudo, vemos que a identidade entre o Deus uno e o Ser não é somente
uma conclusão lógica, mas necessária. Deus e o Ser são uma única coisa porque a
Criação não teria sentido e, sobretudo, nenhuma finalidade caso contrário. E a razão
de toda essa finalidade, o motivo pelo qual Deus resolveu mostrar a sua glória,
através de um mundo ordenado, é para que sua criação maior, o homem, perceba
isso em seus mínimos detalhes. A perfeição do Ser é comprovada pelo modo como
o homem, unidade indivisível de corpo e alma que o torna capax Dei, percebe a sua
dependência em relação a todas as coisas que estão ao seu redor, não por um mero
capricho do criador desejoso de provar sua força ou poder, mas sim por um simples
e gratuito ato de amor. Essa percepção do mundo – que chamamos de intenção,
vontade e consciência – faz a criatura sentir Deus como uma presença absoluta que
permeia o mais íntimo de suas ações, uma vez que elas devem estar harmonizadas
com a própria estrutura da realidade, de modo que o guiem rumo à plenitude de sua
missão na Terra – a beatitude que enfim o fará ver o Ser sem as limitações de tempo
e de espaço.
Enquanto isso, o homem vive a sua vida, repleta de lutas exteriores e
interiores, no palco que é o mundo – e a sua relação com ele determina a relação que
tem com o próprio Criador. Afinal, como dissemos, o Cristianismo vê o mundo
como a prova máxima da glória de Deus e não como uma prisão corrupta que temos
de atravessar somente com dores e gemidos. Há uma alegria oculta entre as lágrimas
que escorremos constantemente – e a beatitude é justamente essa atitude que faz o
homem perseverar mesmo diante da tentação final, a do desespero oriundo da força
inexorável da morte. O final da Idade Média, período que se mescla com um
Renascimento ainda incipiente, parece-nos o triunfo desse desespero, observado
quase de maneira pitoresca, o que seria contraditório com a ação cristã,
supostamente apoiada numa religiosidade que se opunha às pesquisas da razão. Para
190
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muitos historiadores, como Johan Huizinga, a “solução” foi o avanço da ciência
como força oposta a uma revelação que não tinha mais razão de ser ou de existir.
Étienne Gilson nos mostra o erro dessa análise:
“A primeira Idade Média a que se voltaram as pesquisas é a dos
românticos: um mundo pitoresco, efervescente e colorido, em que os
santos andavam misturados à canalha, e que exprimia suas aspirações
mais profundas na arquitetura, na escultura e na poesia. É também a
Idade Média dos símbolos, em que o real desaparece sob os significados
místicos de que os artistas e os pensadores o carregam, a tal ponto que o
livro da natureza não é mais que uma espécie de Bíblia cujas palavras
seriam as coisas. Bestiários, espelhos do mundo, vitrais e pórticos de
catedrais se congraçam para descrever, cada qual na sua linguagem
própria, um universo simbólico cujos seres, tomados em sua essência,
não são mais que expressões de Deus. Por uma reação totalmente natural,
o estudo dos sistemas clássicos do século XIII levou os historiadores a
erigirem, contra essa visão poética do mundo medieval, a concepção
científica e racional elaborada por Roberto Grosseteste, Roger Bacon e
São Tomás de Aquino. Nada mais justo, pelo menos no sentido de que a
partir do século XIII o universo da ciência começa a se interpor entre nós
e o universo simbólico da alta Idade Média; mas seria um equívoco
acreditar que ele o tenha suprimido ou mesmo tendido a suprimi-lo. O
que aconteceu então foi, primeiramente, que as coisas, em vez de não
serem mais que símbolos, tornaram-se seres concretos que, além de sua
natureza própria, também eram dotados de significados simbólicos; e foi
depois disso que a analogia do mundo com Deus, em vez de se exprimir
apenas no plano das imagens e do sentimento, formulou-se em leis
precisas e em noções metafísicas definidas. De fato, Deus penetrava tanto
mais profundamente no mundo quanto mais conhecida se tornava a
profundidade do mundo”191.

O aprofundamento de Deus no mundo provocaria uma institucionalização
total do Cristianismo que, após atingir o ápice, logo depois tenderia a desintegrar-se
lentamente, perdendo a sua substância espiritual para ser substituída por
especulações abstratas – a crítica dos humanistas da Itália e do Norte aos
escolásticos. Ocorre que os próprios humanistas caíram na mesma encruzilhada –
pois a fé cristã exigia um compromisso com um Deus que já se encontrava
espalhado pelo mundo, mas que ainda estava para se revelar completamente com a
Segunda Vinda. A pergunta surgida em um universo onde as tensões exasperam o
homem e chegam ao limite do insuportável é a seguinte: Quando Ele retornará? Os
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sinais são muitos, mas há uma ordem neles, um sentido, uma finalidade? Os
primeiros sintomas da crise que fará nascer o Renascimento surgem a partir do
momento em que o pensamento cristão começa a questionar-se sobre a natureza do
mundo onde foi imposto. O mundo ficou corrompido ou já era corrompido? O
homem é corpo com uma alma ou uma alma com um corpo? E, por fim, a fé em
Nosso Senhor Jesus Cristo pode ajudar o crente a compreender essa natureza
estranha na qual está imerso? São questões que podem indicar uma oposição entre a
Idade Média e o Renascimento, corroborada por historiadores que afirmarão a
“descoberta” da natureza como vitória especulativa dos humanistas. Na verdade,
temos de
“tomar cuidado com o que dizer, quando opomos a Renascença à Idade
Média como a descoberta da natureza e do seu valor à sua injusta
depreciação. Na medida em que tais expressões têm um sentido, não
podem significar outra coisa senão que a Renascença marca o início da
era em que o homem se declara satisfeito com o estado da natureza
decaída192. Pode ser que isso tenha ocorrido, se bem que numa medida
muito menos ampla do que se diz, mas não seria justo concluir daí que,
por ter comparado essa natureza decaída com uma natureza mais perfeita
e por tê-la estimado inferior, a Idade Média não tenha tido o sentimento
da sua realidade nem do seu valor. Em todo caso, se alguém negou uma
coisa ou outra, certamente não foram, nem São Tomás nem Santo
Agostinho, mas antes Lutero e Calvino. Nesse sentido, é verdade dizer
que, se o espírito da filosofia medieval estava em consonância profunda
com certas aspirações positivas da Renascença, é porque esse espírito era
cristão”193.

3.4. Nicolau de Cusa e sua “douta ignorância”
A satisfação com a natureza decaída é um pensamento muito poderoso para
ser expresso em uma linguagem clara e perfeitamente articulada. É algo que exige e
demora um certo tempo – e, muitas vezes, vários atalhos e caminhos sinuosos para o
intelecto aceitar algo que, se for levado às últimas conseqüências, mudará o eixo de
toda uma cosmologia que antes se aceitava como inquestionável. Como observou
Gilson, é um pensamento que tem suas raízes no espírito cristão, já devidamente
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articulado e compreendido por toda a sociedade. Portanto, não é nada espantoso que
a primeira amarra do nó especulativo entre Idade Média e Renascimento tenha
ocorrido justamente na obra de um dos maiores pensadores cristãos: o cardeal
Nicolau de Cusa194. Autor de A Douta Ignorância, tratado filosófico escrito em
1440, de Cusa,
“conforme demonstra a totalidade de sua obra e de seu pensamento,
ainda estava profundamente arraigado nessa concepção geral da Idade
Média sobre a vida e o espírito. Estreito e demasiado forte era o laço que
um trabalho de reflexão secular havia criado entre o conteúdo da fé cristã
e o conteúdo teórico do sistema aristotélico e neo-platônico, para que
esse laço pudesse ser rompido de um só golpe por um pensador ainda tão
vinculado ao conteúdo da fé. Nesse sentido, um outro dado não apenas
explica o vínculo de Nicolau de Cusa com os grandes sistemas
escolásticos que o precederam, como também revela que este vínculo era
quase inevitável. Esses sistemas tinham conferido ao pensamento
filosófico não apenas o seu conteúdo, mas também sua forma: tinham
criado a única e singular linguagem através da qual o pensamento podia
se expressar. É bem verdade que o humanismo havia tentado atacar a
escolástica justamente por este flanco: os humanistas achavam que
poderiam derrotar o espírito da escolástica revelando-lhe os erros e a falta
de gosto de seu latim ‘bárbaro’. Neste particular, porém, Nicolau de
Cusa, embora tão próximo das tendências fundamentais do humanismo,
não lhe seguiu os passos. Pelo simples fato de ser alemão, ele se sentia de
antemão à margem dos grandes artistas do estilo, dos grandes mestres da
eloqüência humanista. Conforme o próprio Nicolau de Cusa percebeu e
expressou, ele não estava em condições de disputar em pé de igualdade
com um Enea Silvio Piccolomini, com um Lorenzo Valla, com todos
aqueles homens que eram ‘latinos por natureza’. Mas não se
envergonhava dessa deficiência: afinal, o sentido mais puro e mais
elevado também poderia ganhar forma numa expressão mais modesta e
humilde (humiliori eloquio). Mas é claro que este apego ao ‘estilo’ da
escolástica também representava para Nicolau de Cusa uma real
dificuldade interior e o colocava diante de uma nova tarefa objetiva, pois
o que se exigia dele agora era que expressasse, dentro dos limites da
linguagem conceitual filosófica dominante, dentro do limites da
terminologia escolástica, um pensamento que, por seu próprio conteúdo e
tendência, apontava para além dos limites da escolástica. O latim ‘de
estrangeiro’ de Nicolau de Cusa, que se caracteriza, de um lado, pela sua
obscuridade, por suas expressões enigmáticas e carregadas, enquanto, por
outro, encerra uma riqueza de usos novos e singulares, ao mesmo tempo
que esclarece com a pontaria de um raio e, muitas vezes, numa palavra,
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num termo cunhado de maneira feliz, toda a profundidade especulativa
das grandes questões fundamentais, esse latim só é compreensível à luz
de toda a situação espiritual em que ele se encontra com relação à Idade
Média. O embate constante com a expressão, característico de toda a sua
obra, é apenas um sintoma do fato de que agora a poderosa massa de
pensamentos da filosofia escolástica começava a se libertar de sua rigidez
dogmática; um sintoma de que essa massa, longe de ser colocada de lado,
era impelida para o interior de um movimento absolutamente novo do
pensamento. O verdadeiro objetivo deste movimento, que se nos revela
na obra de Nicolau de Cusa ora em tímidas alusões, ora com uma clareza
surpreendente, se caracteriza pelo estabelecimento, dali em diante, de
uma nova relação entre o ‘sensível’ e o ‘supra-sensível’, entre o mundo
‘empiríco’ e o ‘intelectual’”195.

A Douta Ignorância é a tentativa de Nicolau de Cusa de explicar, talvez a si
mesmo, como o homem poderia conhecer um mundo que dava sinais evidentes de
sua decadência original, mas que deveria ser harmonizado com uma fé que se
mostrava cada vez mais tênue e, sobretudo, sem capacidade racional de mostrar a
sua convicção. O cardeal, logo no início de seu tratado, afirma que o universo
consiste em uma pluralidade e, influenciado por Pseudo-Dionísio e Plotino, escreve
que Deus é o Uno que dará a amarra final em quaisquer contingências que se
apresentam aos olhos do homem. Mas como esses mesmos olhos perceberão tal
unidade? Não percebem, pois Deus é incompreensível em sua majestade e mistério.
Os nossos olhos terão uma visão intelectual (visio intellectualis) do que é a
Divindade, próxima da súbita visão da experiência mística, através da anulação das
proporções que o universo apresenta em seus sentidos. A pluralidade, todavia, é
avassaladora para o espírito humano e essas proporções mostram justamente que
não existe diferença entre o mínimo e o máximo. Tudo se torna uma contração
(contractio):
“E isso a ti se torna mais claro, se contrai em quantidade o máximo e o
mínimo. A quantidade máxima é a maximamente grande. A quantidade
mínima é a maximamente pequena. Separa mentalmente da quantidade o
máximo e o mínimo, subtraindo intelectualmente o grande e o pequeno, e
vês, com clareza, que o máximo e o mínimo coincidem”196.
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Quando essas duas quantidades, aparentemente diferentes, coincidem-se,
Nicolau mostra que o mesmo pode ocorrer na nossa percepção de Deus, pois o
universo é a prova de sua glória e de sua providência. Esta é a coincidentia
oppositorium, a coincidência dos opostos que se reúnem em Deus, síntese do uno e
do múltiplo e que, por sua vez, rompe com a tradição do princípio da nãocontradição de Aristóteles que vigorava na escolástica. É apenas um passo para se
mostrar que
“é evidente por si mesmo que não há proporção entre o infinito e o finito,
e é por isso igualmente de todo em todo claríssimo que, onde se encontra
algo que excede e algo excedido, não se chega ao máximo como tal, pois
as coisas que excedem e as excedidas são finitas”197.

Nicolau de Cusa leva o seu raciocínio ao extremo quando afirma que, como
o universo é composto de coisas que excedem e são excedidas, jamais chegaremos à
compreensão exata do que seria o máximo, pois
“o máximo como tal é necessariamente infinito. É evidente que, existindo
algo que não é ele mesmo o máximo como tal, é possível existir algo
maior.
E por vermos que a igualdade admite graus de modo que uma coisa é
mais igual a uma do que a outra, segundo concordância e diferença de
gênero, espécie, lugar, capacidade de influência e tempo, com outros
aspectos semelhantes, é claro que não se podem descobrir duas ou mais
coisas tão semelhantes e iguais de maneira que não possam ser
infinitamente mais semelhantes.
Por isso, por mais iguais que sejam entre si, a medida e o que é medido
sempre permanecerão diferentes.
Conseqüentemente, o intelecto finito não logra atingir a verdade das
coisas, com exatidão, mediante a semelhança. A verdade não é suscetível
de mais nem menos, consistindo em algo indivisível. Nada que não seja a
verdade mesma logra medi-la com exatidão, assim como o não-círculo
não pode medir o círculo, cujo ser consiste em algo indivisível.
Portanto, o intelecto, que não é a verdade, jamais compreende a verdade
tão exatamente que ela não possa ser compreendida infinitamente com
mais exatidão. O intelecto está para a verdade como o polígono inscrito
num círculo. Quanto mais ângulos tiver, tanto mais semelhante há de ser
197
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ao círculo. Contudo, nunca será igual, embora se multipliquem os
ângulos ao infinito, a não ser que se resolva na identidade com o círculo.
É evidente, pois, que acerca do verdadeiro nós não sabemos outra coisa a
não ser que não é compreensível com exatidão tal como ele é. A verdade
constitui-se com necessidade absolutíssima, que não pode ser maior ou
menor do que é, e nosso intelecto constitui-se em possibilidade.
A eqüididade das coisas, portanto, que é a verdade dos entes, não é
atingível em sua pureza e tem sido procurada por todos os filósofos, mas
não foi encontrada por ninguém tal como ela é. E quanto mais
profundamente formos doutos nessa ignorância, tanto mais nos
aproximamos da verdade em si”198.

A solução de Nicolau de Cusa não é o confronto existencial de um problema
que deve ser resolvido com a fé e a razão de mãos dadas; é uma fuga em que a fé é
intelectualizada ao extremo, sendo comparada às relações entre um círculo e um
polígono, transformando os movimentos de uma alma conturbada pela instabilidade
de seu tempo em um movimento geométrico que, no fim, petrificará a tensão da
vida espiritual. O universo é incogniscível em sua essência e qualquer forma de
conhecimento se dará em relação a um ideal que também é incompreensível. É o
início do rompimento de qualquer possibilidade de um saber empírico e,
logicamente, de qualquer ação sobre o mundo. Qualquer experiência concreta de
unidade, seja no mundo, em Deus e no próprio homem, torna-se extremamente
frágil. A participação no ser na tensão entre o mundo sensível e o mundo suprasensível torna-se um teorema fechado que aparentemente mostra nenhum limite
para o conhecimento humano justamente por causa da sua “indeterminação”.
Quando o homem “participa” (méthexis) na hierarquia do ser, segundo Nicolau de
Cusa, temos a “divisão” (khorismos) do saber empírico em níveis que só existem e
que só podem ser pensados através de e por referência ao outro:
“Na própria definição do saber empírico [dada por de Cusa], ambos os
momentos estão necessariamente presentes e ligados um ao outro, pois
nenhum saber empírico é possível sem que se refira a um ser ideal e a um
ideal de assim-ser; de outra parte, nenhum saber empírico é de tal sorte
que contenha pura e simplesmente a verdade deste ideal; que compreenda
essa verdade como um de seus componentes. Como vimos, o caráter do
198
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empírico é a possibilidade de ele ser determinado indefinidamente, ao
passo que o caráter do ideal é a sua plenitude, sua inteireza, sua
determinação necessária e unívoca. A simples possibilidade de
determinação, porém, só é possível com referência à própria
determinação, que lhe confere uma forma e uma direção bem definidas.
Assim, tudo o que é condicionado e finito visa ao incondicionado, sem
jamais poder alcançá-lo. E este é o segundo tema básico contido no
conceito de docta ignorantia. Em relação à teologia, este conceito
enuncia a idéia do ‘não-saber que sabe’; em relação à experiência, ao
conhecimento empírico, ele anuncia a idéia do ‘saber que não sabe’. A
experiência abriga o conhecimento autêntico, mas é claro que esse
mesmo conhecimento precisa saber que, por mais que evolua, sempre
chegará a um objetivo e a um fim relativos, nunca absolutos; precisa
saber que, neste domínio, não impera a exatidão verdadeira, a praecisio;
que cada enunciado ou medição, por mais precisos que sejam, podem e
devem ser suplantados por outros, mais precisos ainda. Nesse sentido,
todo o conhecimento que adquirimos através da experiência se reduz a
conjecturas, a um ponto de partida, uma hipótese que, de antemão, se
resigna diante do fato de poder ser suplantada por outras, melhores e
mais precisas. O conceito de conjectura implica, de uma só vez, a noção
da eterna alteridade entre idéia e aparência, e a noção da participação da
aparência da idéia. A definição de Nicolau de Cusa para o conhecimento
empírico só é possível através dessa relação recíproca entre alteridade e
participação: conjectura est positiva assertio in alteritate veritatem uti est
participens (a conjectura é uma asserção positiva que participa a verdade
na alteridade tal como ela é). Assim, paralelamente à teologia negativa,
temos agora uma doutrina positiva da experiência; e elas não se opõem
entre si, mas representam uma e a mesma concepção básica de
conhecimento, só que a partir de dois ângulos diferentes. A verdade
inatingível em seu ser absoluto só se nos apresenta na esfera da
alteridade; da mesma forma, porém, também não existe para nós uma
alteridade que não aponte para a unidade e dela faça parte. É preciso
renunciar a toda identidade, a toda compenetração de uma esfera na
outra, a toda supressão do dualismo; é justamente esta renúncia que
confere ao nosso conhecimento sua legitimidade e sua verdade relativa.
Ela mostra, para usar a linguagem de Kant, que nosso conhecimento tem
limites que jamais poderá suplementar, mas que, por outro lado, não lhe
são impostas barreiras no âmbito que lhe foi conferido para atuar;
mostra, ainda, que na própria alteridade ele pode e deve se expandir em
todas as direções, com liberdade e sem impedimentos199. A própria
divisão é a mesma que, impedindo a coincidência, ensinando um a se ver
no outro, e o outro no um, assegura a possibilidade de uma autêntica
participação do sensível no ideal”200.
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3.5. A raiz da crise
A renúncia ao conhecimento preciso é perigosa. A razão é simples: ela
acaba, em um único movimento, com a possibilidade do homem ter convicções para
apoiar-se em suas andanças pelo mundo. Como bem observou Ortega y Gasset, não
existe um homem “sem convicções”. Até mesmo um cético tem a sua convicção de
que a dúvida é a base de sua visão-de-mundo. Mas quando se legitima a dúvida
como um princípio sistemático e se renuncia conseqüentemente a um saber empírico
na crença de que isso é a atitude correta do verdadeiro conhecimento – é aqui que se
dá a crise do humanismo. Existem, com isso, duas opções de vida: aceitar a própria
renúncia, e assim viver a sua vida em algo próximo da paralisia, ou então tomar a
renúncia como impulso para uma ambição desmedida. Aparentemente são
diferentes, mas, no fim, convergem para o mesmo ponto – o desencantamento do
mundo, se usarmos a expressão de Max Weber, ou, se voltarmos à patrística cristã, a
acedia. Ortega y Gasset explica com muita fineza os movimentos espirituais dessas
atitudes:
“Viver é sempre, queira-se ou não, estar com alguma convicção, crer em
algo sobre o mundo e de si mesmo. Essas convicções, essas crenças
podem ser negativas. Um dos homens mais convencidos que pisaram sob
a terra foi Sócrates e ele estava convencido somente de que não sabia
nada. Pois bem, a vida, como crise, é ter um homem com convicções
negativas. Esta situação é terrível. A convicção negativa, de não se sentir
certo sobre nada importante, impede o homem de decidir sobre que vai
fazer com precisão, energia, confiança e entusiasmo sincero: não pode
encaixar a sua vida em nada, ligá-la a um destino certo. Tudo o que faça,
sinta, pensa e diga será decidido e executado sem convicção positiva,
sem efetividade; será um espectro de fazer, sentir, pensar e dizer; será a
vita minima, uma vida vazia de si mesma, inconsistente, instável. Como
no fundo não está convencido de nada positivo e, portanto, não está
verdadeiramente decidido a nada, com suma felicidade o homem passará
e passarão também a massa de homens do branco ao negro. Nas épocas
de crise não se sabe o que é cada homem porque, com efeito, ele não é
nada decisivamente; hoje é uma coisa e amanhã é outra. Imaginem um
indivíduo que se perde por completo no campo, sem nenhuma orientação;
dará uns passos em uma direção, depois outros em outra direção, talvez
na oposta. A orientação, os pontos cardeais que dirigem nossos atos são o
mundo, as nossas convicções sobre o mundo. E este homem da crise
encontra-se sem mundo, entregue de novo à pura circunstância – em uma
desorientação lamentável. A estrutura de tal vida abre uma margem
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ampla para várias tonalidades sentimentais como forma de vida; são
variadas, mas pertencem a uma mesma fauna negativa; o homem sentirá
uma frieza cética ou uma angústia ao sentir-se perdido ou talvez um
desespero que o fará muitas coisas de aspecto heróico, mas, no fundo,
desesperadas; ou sentirá fúria, frenesi, apetite por vingança pelo vazio de
sua vida que o incita a gozar brutalmente, cinicamente de tudo o que
encontra pelo seu caminho – carne, luxo, poder. A vida tem um sabor
amargo – e logo nos encontraremos com a acedia de Petrarca, o primeiro
renascentista.
Mas a existência humana tem horror ao vazio. Ao redor desse estado
efetivo de negação, de ausência de convicções, fermentam germes
obscuros de tendências positivas. É mais do que isso: para que o homem
deixe de crer em algumas coisas, é preciso que germine nele a fé confusa
em outras. Essa nova fé, ainda imprecisa como a luz da madrugada,
irrompe de quando em quando na superfície negativa que é a vida do
homem em crise e o proporciona alegrias súbitas e entusiasmos instáveis
que, por contraste com seu tom habitual, tomam o aspecto de ataques
orgiásticos. Esses novos entusiasmos começam logo a estabilizar-se em
alguma dimensão da vida enquanto as outras continuam na sombra da
amargura e da resignação.”201.

E é verdade que será na arte – entendida aqui como a poesia, a retórica e a
historiografia exercidas pelos humanistas – que veremos como a crise religiosa
reflete-se na própria vida de seus maiores exemplos, caracterizada não só por uma
instabilidade de convicções, mas também por uma instabilidade de locomoção. De
certa forma, a proliferação de humanistas, caracterizados como “nômades”,
“ciganos” e até mesmo “exilados”, nas universidades da Itália e, depois, no Norte,
não é, de forma nenhuma, um requisito de estratégia intelectual e sim um modo de
vida surgido por uma simples necessidade. É nessa instabilidade que o homem
renascentista se descobre em sua interioridade e se vê como indivíduo que
independe de pátria ou descendência. A sua nobreza (nobilitá) está em si mesmo,
em seus feitos, em sua capacidade de descrever e analisar o mundo como ninguém
fez antes, especialmente porque escolheu ser um “banido”. É sobretudo, esse
“banimento que possui a qualidade de desgastar o homem ou de
desenvolvê-lo ao máximo. ‘Em todas as nossas cidades mais populosas’,
afirma Giovano Pontano, ‘encontramos uma porção de gente que
abandonou voluntariamente sua terra natal; as virtudes, porém, o homem
as carrega consigo por toda a parte’. Na realidade, não se tratava
201

ORTEGA Y GASSET, José. En torno de Galileu. Biblioteca Nueva, 2002, págs.119-120.

129

absolutamente de verdadeiros exilados, mas daqueles milhares que
haviam deixado espontaneamente a terra natal porque a situação política
ou econômica em si tornava-se insuportável (...). [Um dos exemplos
dessa situação] é Dante [que] encontra uma nova pátria na língua e na
cultura italianas, mas ultrapassa-as também com estas palavras: ‘Minha
pátria é o mundo todo’. E, quando, sob condições indignas, lhe é
oferecido o retorno à Florença, responde: ‘Não sou eu capaz de ver a luz
do sol e dos astros em toda a parte? De meditar onde quer que seja sobre
as mais nobres verdades, sem que para isso tenha de apresentar-me
perante o povo e a cidade de forma inglória e mesmo ignominiosa? Nem
sequer o pão há de me faltar!’. Também os artistas, com superior
insolência, acentuam sua liberdade diante da obrigatoriedade da
residência fixa: ‘Somente aquele que tudo aprendeu’, diz Ghiberti, ‘não é
em parte alguma, um estranho; ainda que roubado de sua fortuna e sem
amigos, é ele cidadão de todas as terras, podendo desprezar sem medo as
oscilações do destino’. Algo semelhante declara um humanista refugiado
[chamado Codri Urcei]: ‘Onde quer que um homem instruído estabeleça
a sua moradia, ali terá o seu lar’”202.

3.6. A decifração da natureza
O desenvolvimento deste “banimento educativo” possibilita ao humanista
observar a natureza como algo único, tanto pela sua beleza visível como pela sua
impenetrabilidade misteriosa. Essa nova observação é um retorno à natureza que se
aproxima quase de uma devoção – e tem suas semelhanças com a experiência
mística em que o anseio desorientado do homem por um Deus que não é tão mais
evidente é transformado em um desejo de se unir ao mundo sensível porque este se
tornou a única possibilidade de integração. Dessa forma, a inquietude e a crise
aumentam na alma do homem – que se revela como um dos sintomas do amor
cristão manifestado por “uma profunda perturbação, uma inquietude surda, mas
pungente, de quem busca a felicidade e a quem própria paz é recusada”203. Um dos
exemplos desse amor é São Francisco de Assis que
“desperta o novo ideal de amor cristão, que rompe e supera a divisão
estanque e dogmática entre ‘natureza’ e ‘espírito’. À medida que o
sentimento místico se volta para a totalidade do ser para com ele
interagir, todas as barreiras da particularidade e da individualidade caem
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por terra perante essa totalidade. O amor não mais se volta apenas para
Deus, origem e causa primordial, transcendental do ser, e também não se
resume à relação moral imanente do homem para com o homem. O amor
se derrama sobre todas as criaturas, sem exceção: animais e plantas, sol e
lua, elementos e forças da natureza. Elas deixam de ser ‘partes
desligadas’ e isoladas do ser e fundem-se numa unidade com Deus e o
homem no ardor do amor místico. A categoria da concretude específica e
individual, por força da qual a vida da natureza se subdivide em espécies
rigorosamente determinadas e se organiza segundo a hierarquia rigorosa,
não se sustenta diante da categoria mística da fraternidade: para São
Francisco de Assis, não apenas os peixes e as aves, as árvores e as flores,
mas também o vento e a água se transformam em ‘irmãos e irmãs’ do
homem. Sob essa forma da mística franciscana, o espírito medieval
começa a grande obra de redenção da natureza, de sua libertação da
mácula do pecado e da sensualidade. Mas falta ainda um conhecimento
que esteja à altura desse tipo de amor e que possa justificá-lo. Vimos que
esse novo conhecimento começa com Nicolau de Cusa; vimos que ele,
mesmo tendo suas origens na mística, postula e busca uma justificativa
especulativa para a natureza. E é claro que, para isso, um outro caminho
tinha de ser trilhado: nesse particular, o místico tinha de pedir ajuda ao
lógico. Mas não é à antiga lógica da Escola, à lógica da ‘seita
aristotélica’, como Nicolau de Cusa a chama, a que agora se recorre, já
que seu princípio básico é justamente aquele que o filósofo da
coincidentia oppositorium rechaçava. Em seu lugar, em lugar da
silogística formal, Nicolau de Cusa recorre, então, à lógica da
matemática. Doravante ela seria o meio através do qual nos elevamos –
para além da esfera do sentimento místico – à visão do intelecto.
Somente assim o amor de Deus concebido pelo místico realiza-se e
atinge o seu objetivo; pois para Nicolau de Cusa não existe amor
verdadeiro sem um ato de conhecimento sobre o qual ele se apóie.
Resulta daí, portanto, o espetáculo curioso e único na história da
filosofia, no qual não se busca a exatidão da matemática nem pelo que
ela seja em si mesma, nem para se fundamentar o conhecimento natural,
mas para se fundamentar e aprofundar o conhecimento de Deus. Todos os
sábios e todos os eruditos mais divinos e sagrados – assim nos explica
Nicolau de Cusa em De docta ignorantia – estariam de acordo em que
todo o visível é uma cópia daquele invisível que não pode ser visto por
nós senão num espelho ou através de um enigma. Mas se o espiritual em
si também se nos permanece inacessível, e se não podemos entendê-lo
também de outra forma senão na imagem dos sentidos, no símbolo, então
que pelo menos possamos exigir que essa imagem não encerre em si nada
de duvidoso ou de obscuro, pois o caminho que conduz ao incerto só
pode passar pelo certo e seguro. Está aí o elemento novo: que se exija dos
símbolos, através dos quais temos acesso ao divino, não apenas a
plenitude e a força sensíveis, mas sobretudo, a precisão e a certeza
intelectuais. Com isso, o tipo de relação entre o mundo e Deus, entre o
finito e o infinito experimenta uma profunda transformação. Para a esfera
do pensamento místico, todo e qualquer ponto do ser pode se transformar
em elo para que esta relação se efetue; pois em cada um deles se pode
perceber o ‘vestígio de Deus’; em cada um, o próprio Deus se deixa
entrever no reflexo do finito. O próprio Nicolau de Cusa retoma essa
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mudança, mas a insere num novo contexto universal. Para ele, a natureza
não é apenas o reflexo do ser de Deus e da força divina, mas o livro que
Deus escreveu de próprio punho. Mas se é verdade que nos encontramos
aqui em solo religioso, também é verdade [...] que aqui se processou a
ruptura para o campo aberto e livre da ciência objetiva; pois não é
possível chegar ao sentido do livro da natureza apenas pela via do
sentimento subjetivo e da suposição mística, mas há que se pesquisá-lo,
há que se decifrá-lo palavra por palavra, letra por letra204. O mundo não
pode mais continuar sendo um hieróglifo divino, um signo do sagrado
diante dos nossos olhos; é preciso analisar esse signo, interpretá-lo
sistematicamente. Dependendo que tal interpretação toma, ela pode
conduzir ou a uma nova metafísica, ou a uma ciência exata. A filosofia
da natureza do Renascimento enveredou pelo primeiro caminho. Ela
aceita a noção básica de que a natureza é ‘o livro de Deus’ para depois
transformá-la através de inúmeras variações”205.

3.7. A busca pela exatidão
Esta “metafísica da exatidão” se estende sobre todas as outras estruturas da
vida – começando pela arte pictórica, com o surgimento da perspectiva, chegando
até a uma nova forma de analisar a História. Foi nessa última disciplina que a
Renascença do Norte foi uma das pioneiras, aperfeiçoando a escrita da historiografia
que surgira na Itália e, depois, procurando a exata correspondência entre fato e
versão, mito e realidade. Um dos grandes nessa área foi John Colet, amigo
humanista do jovem Thomas More. Reconhecido entre seus pares como alguém da
estatura de um Platão, devido à influência dos seus estudos neo-platônicos que
realizara na Academia de Florença, lugar célebre na época por causa de eruditos
audazes como Marsílio Ficino e Pico della Mirandolla, Colet era dez anos mais
velho que More. Muitos biógrafos e historiadores o consideram como “sua maior
influência” – e o próprio More afirmou certa vez que ele era seu “confessor”. E, de
fato, sua maior luta foi unir a piedade de seu espírito à intensa pesquisa dos fatos
exatos que buscava; isso se refletia em um temperamento irascível, próprio de um
homem que tinha o hábito de disputar com qualquer um que fosse contra seus
argumentos e que ficava perturbado com qualquer palavra ou termo de conceituação
ambígua. Depois que se tornou deão da catedral de São Paulo, Colet passou a vestir204
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se somente de preto, mesmo se seu posto eclesiástico pedisse um manto escarlate; e
explicitava publicamente a sua antipatia pela Suma Teológica de São Tomás porque
acreditava que se devia imitar Cristo como um modelo ativo no mundo e não como
mera especulação teológica. Seu propósito era o retorno às fontes factuais da
verdade.
Essa intenção fica clara em 1496, cerca de dois anos depois de regressar da
Itália, quando John Colet dá em Oxford o ciclo de conferências com o seguinte
tema: Uma exposição da Epístola de São Paulo aos romanos. Não se tratava de uma
mera exposição; era uma nova forma de ler a carta paulina. Foi um evento que
tumultuou a capital londrina porque essas conferências claramente prenunciaram,
segundo Quentin Skinner, “aquela preocupação predominante com a ipsissima
verba da Bíblia que, em poucos anos, viria a tornar-se uma característica essencial
da Reforma luterana”206. Skinner analisa a postura do “confessor” de Thomas More
com relação ao seu choque com os escolásticos e, de certa forma, o seu
envolvimento com o humanismo renascentista:
“Colet não está interessado [em suas conferências sobre a Epístola aos
Romanos] em extrair, do texto, doutrinas gerais; não alude a nenhuma
autoridade escolástica; em vez disso, concentra toda a atenção em
examinar o exato contexto histórico no qual as palavras foram proferidas
pela primeira vez. Diante desses fatos, parece quase absurdo (como fez
Rice) que toda a postura de Colet nessas conferências ‘claramente o
afasta’ do ‘humanismo renascentista’. Há pelo menos dois momentos de
sua exposição nos quais seu empenho em explicar – e quase em refutar –
aquilo que São Paulo enfatiza parece inequivocadamente humanista tanto
no método quanto no tom. Um é sua análise da passagem em que o
apóstolo sustenta o homem ser nada e Deus, tudo. Colet interpreta-a com
base na discórdia civil que então reinava entre os romanos, e assim
destaca o empenho de São Paulo ‘em pôr fim à arrogância e ao orgulho’.
No momento seguinte, utilizando a mesma abordagem mas com maior
elaboração, comenta a célebre passagem do capítulo XIII da Epístola aos
romanos, que recomenda uma completa passividade política. Também
isso se explica em termos das condições políticas que então
predominavam na Roma imperial. Naquele tempo, explica Colet, o
imperador era Cláudio, ‘homem de disposições pouco firmes’, que
poderia muito bem valer-se da ocasião para destruir a Igreja nascente, se
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as atividades desta lhe desagradassem. Assim, Colet pode dizer, da
insistência com que São Paulo manda ‘agir com circunspecção’ diante de
‘inimigos e opositores’ tão poderosos, que foi apenas um ‘gesto
oportuno’ em determinadas circunstâncias. E disso conclui que, embora a
doutrina do apóstolo possa à primeira vista parecer-nos estrita, somos
forçados a reconhecer, tão logo estudamos as circunstâncias em que foi
enunciada, que São Paulo exibia ‘enorme prudência e cautela’ ao
aconselhar dessa forma os primeiros cristãos”207.

É por essa razão que Colet não pode ser caracterizado como um préreformador, como afirmaram alguns historiadores. Sua cautela era uma amostra de
seu temperamento pio; mas seu rigor pelos fatos históricos amputa a tensão entre o
campo humano e o campo divino; o Paulo apresentado em suas conferências é
alguém preocupado somente com a ascensão de sua alma em sua individualidade
com Deus, quase abandonando qualquer problema político concreto que existisse na
sua época. É uma tentativa de encaixar o apóstolo em um sistema neo-platônico de
exatidão espiritual.
Os outros dois amigos de Thomas More, Thomas Linacre e William Grocyn,
eram tão brilhantes quanto Colet. O primeiro cumpriu à risca seu “banimento
educativo” pela Itália e depois disseminou o que aprendeu pela Inglaterra:
“fez sua primeira viagem à Itália em 1487, com o intuito de licenciar-se
em medicina em Pádua, mas num curto espaço de tempo estava
estudando grego em Roma e humanidades em Florença e Veneza, e
desde então continuou a dividir seu tempo, com igual sucesso, entre a
prática da medicina e a dedicação aos estudos clássicos”208.

Essa divisão de responsabilidades lhe deu a fama de ser um excelente
médico, capaz de descobrir as curas mais insólitas para as doenças mais graves, e de
ser também um sujeito um pouco distraído. Sua extravagância aumentava ainda
mais a fama do círculo intelectual freqüentado por More, que reconhecia o valor
daquelas pessoas como poucos; se Colet era o seu “confessor”, Linacre era o seu
“preceptor” – e, por fim, Grocyn era o seu “mestre” intelectual. Este último ajudou
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More em seus estudos de grego e de latim e tinha a proteção do bispo da paróquia
de St. Lawrence. Sua renúncia aos postos acadêmicos que lhe eram ofertados em
Oxford para ir à Itália em 1488, aos quarenta anos, marca a sua independência como
erudito. E foi esse mesmo espírito que Grocyn incutiu ao jovem More permitindo-o
que desse um ciclo de conferências sobre A Cidade de Deus, de Santo Agostinho,
livro que marcaria a obra do futuro Lorde Chanceler pelos anos seguintes.
3.8. O triunfo da Idéia
O espírito que move esses humanistas é o da procura por uma autêntica
transformação do homem com relação à natureza e com relação ao conhecimento da
“vontade de Deus”. A crise que se insinua será revelada em todas as suas forças
com a Reforma Protestante – e Thomas More será o homem que se encontrará no
exato momento histórico em que o fim de um mundo e o início de outro se
encontram para fazer nascer o que chamamos hoje de “modernidade”. Ele é o
homem da crise e, muitas vezes, é tentador pensar que se tornou a personificação da
própria crise, como veremos nas páginas seguintes.
Ao mesmo tempo que se procura uma nova forma de ver a condição
humana, sabe-se também que ela apresenta dados invariáveis que se estendem no
tecido da História. A idéia fixa da redenção do homem em um cosmos dominado
por forças cruéis e incompreensíveis e que também transforma a sua relação com a
natureza tem seu apelo. Mas, como o próprio nome diz, é uma idéia, algo que
somente o nosso intelecto produz e que não tem necessariamente uma concordância
com a realidade concreta. Esta mesma idéia lhe dá a capacidade de ser um
“pesquisador das coisas”, como diria Leonardo Da Vinci, um poder que o faz se
conscientizar da sua divindade. Eis aí a transformação, a reformatio, que equivale a
uma recriação espiritual. A idéia ganha uma corporificação, uma “solidez” que
antes não tinha – e transforma-se agora em um instrumento que o homem usa para a
sua autonomia sobre o mundo. Segundo Ernst Cassirer,
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“quanto mais profundamente o homem entende sua própria natureza
[através dos instrumentos da idéia], quanto mais ele se compenetra da
espiritualidade pura de sua origem, tanto maior é o valor que atribui ao
mundo; da mesma forma, inversamente, o abalo de sua fé em si mesmo o
condenaria – e a todo o cosmos – ao nada, à esfera da morte. Esta
formulação da noção da redenção – como Ficino enfatiza expressamente
– não mais reconhece qualquer gradação hierárquica, qualquer mediação.
Assim como Deus se uniu ao homem sem qualquer meio de ligação
(absque medio), também nós precisamos estar cientes de que nossa
salvação consiste em nos unirmos a ele sem mediação. Não há dúvida de
que nos encontramos aqui no caminho que conduz à Reforma; de outro
lado, porém, o tema que prepara o terreno para essa transformação
aparece aqui como absolutamente fundamental ao Renascimento. De
fato, a autoafirmação do homem transforma-se, ao mesmo tempo, em
afirmação do mundo: a noção de humanitas confere também ao
macrocosmos um conteúdo e um sentido novos. Só a partir desse ponto
de vista é possível entender a profunda influência que a Academia
platônica de Florença teria de exercer sobre os grandes artistas do
Renascimento. Eliminar do mundo tudo o quanto seja de aparência
deformada209 e reconhecer a participação na forma daquilo que não
possui forma: para Ficino, esta fórmula resume o conhecimento
filosófico-religioso. Mas esse conhecimento não pode limitar-se à esfera
do mero conceito; ele precisa ser traduzido em atos e neles confirmar sua
validade. E aqui começa o trabalho do artista. Aquilo que a especulação
só pode postular, o artista realiza. O homem só é capaz de se assegurar de
que o mundo dos sentidos possui forma e estrutura à medida que lhe
continuamente atribui forma. A beleza do mundo sensível, em última
análise, não provém dele mesmo, mas encontra seu fundamento ao
tornar-se o meio, por assim dizer, através do qual o homem exercita sua
força criativa e no qual essa força se reconhece a si mesma. Assim
considerada, porém, a arte não apenas não está fora do ponto de vista
religioso, mas, ao contrário, transforma-se num momento do próprio
processo religioso. Se a redenção é entendida como renovação da forma
do homem e da forma do mundo, ou seja, como autêntica reformatio, o
foco da vida espiritual de uma certa forma está no ponto em que a ‘idéia’
ganha corporeidade, no ponto em que a forma não-sensível, que habita o
espírito do artista, irrompe para o mundo visível e nele se concretiza”210.

Este é o movimento espiritual de uma alma que, inconformada pela crise
dentro de si e dentro do mundo que habita, passa a estetizar a sua vida,
transformando-a em uma obra de arte que se estende em diversas estruturas, dos
costumes à política, passando especialmente pela religião. É o terror ao paradoxo
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que impele o intelecto tomar uma parte da realidade como se fosse o Todo, como
nos explica o poeta Bruno Tolentino nesses sonetos clarividentes:

90
A Renascença envelheceu depressa
demais, foi uma breve adolescência
inconformada com a impermanência
e amante da Medusa-só-cabeça
que a olhava nos olhos. Na ciência
dos pesos e medidas, que começa
seu reinado tirânico, a aparência
quantificada é normativa e cessa
na barreira do tato. E a ironia,
o paradoxo agora, é que o possível,
reduzido aos limites do visível,
resulta numa arte da teoria,
amputação pela filosofia,
reduto idealizado do sensível.
91
O estranho paradoxo lapidar
desse drama que faz da realidade
uma noção, é que ao fazer do olhar
o metrônomo, ou o metro da verdade,
e do visível visibilidade
e não visão, se logra encurralar
o mundo num quadrado, vai parar
na idolatria, na solenidade
declamatória de um real postiço.
Na alta Renascença tudo isso
se anuncia vestido de pavão:
no leque aberto uma contrafação
esplêndida se esconde sob o viço
ilusório e letal da abstração.
92
Há sempre um paradoxo no aparente,
que é por um lado simples emergência
e por outro o portal da consciência;
a partir de um momento, no Ocidente,
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os dois aspectos gêmeos da aparência,
que em Platão se completam, bruscamente
se separam. Talvez na Renascença
a tensão que a escolástica consente
à imanência do eterno no real,
perdido aquele instinto, se perdesse
na sacralização do temporal,
mas não creio: o que antes acontece
é que o humanismo faz do que aparece
o que parece, e do todo um total211.
Ainda assim, há uma idéia subterrânea escondida sob essa unidade de
pensamento chamada Renascimento. Será que o gérmen dessa unidade, dessa idéia
que amputa as tensões da realidade e que influencia a nossa cosmologia até os dias
atuais tem algo a ver com uma ação no mundo feita somente pelos homens? Pode
haver algo, nessa profundidade que buscamos que aponte para o alto? E, se for
assim, será que esse “apontar para o alto” não pode ser igualmente perigoso? É só
observarmos com atenção e vermos que toda a unidade do Renascimento, da
Reforma, da Revolução, da Renovação de todas as coisas já se encontra “nesta
cadeia de idéias que temos de buscar no conceito de ressurreição contido no Novo
Testamento, cujas raízes se encontram, por sua vez, nas idéias de renovação dos
salmos e dos profetas hebreus”, como nos avisa Johan Huizinga:
“Os Evangelhos e as Epístolas familiarizaram o espírito com os conceitos
de renovação, regeneração, renascimento, que, em parte, guardavam
relação com a eficácia dos sacramentos, principalmente com os do
batismo e da eucaristia, e, em parte, se referiam à esperança na salvação
eterna ou ao retorno do homem que vive em estado de graça. A Vulgata
emprega os seguintes termos para expressar estes conceitos: renasci,
regeneratio, nova vita, renovari, renovatio, reformari. Essa idéia
sacramental, escatológica e ética de uma renovação no espírito tem um
novo conteúdo quando, em fins do século XII, Joachim de Fiore212 a
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transfere para uma esperança de transformação verdadeiramente iminente
do mundo cristão. A primeira época do mundo, o do Antigo Testamento,
foi a da Lei; sua época atual era a da graça; mas a ela se seguiria dentro
em breve uma outra época de uma graça mais plena, como prometia o
Evangelho de São João (1:16). A primeira época estava baseada na
ciência, a segunda na sabedoria e a terceira teria por fundamento a
perfeição do conhecimento. A primeira época tinha sido de servidão, a
segunda era a da obediência infantil, a terceira seria a da liberdade. A
primeira foi dominada pelo temor, a segunda pela fé, a terceira seria
dominada pelo amor. A luz das estrelas havia iluminado a primeira
época, a aurora iluminou a segunda e sobre a terceira resplendeceria a luz
do sol. A primeira época deu urtigas, a segunda rosas, na terceira
floresceriam os lírios. Surgiria um dux novus, o papa universal da Nova
Jerusalém, que renovaria a religião cristã”213.

O pensamento de Joachim de Fiore seria a estrutura matriz de toda a
esperança das épocas seguintes, que influenciaria povos notáveis e indivíduos
peculiares. E seria essa mesma esperança que atingiria a alma de Thomas More
como um “aguilhão na carne” e que, na crise para decidir entre a vida pública e a
vida religiosa, o faria refugiar-se em 1501 num mosteiro cartuxo para meditar
melhor sobre quais eram os planos de Deus com relação à sua miserável criatura.
4. O RESPLANDECER DE UMA NOVA DEVOÇÃO
Ninguém sabe exatamente qual era a posição de Thomas More durante a sua
estadia na Casa dos Cartuxos214, em Londres, uma vez que ele não fez nenhum voto
religioso explícito. Não era um oblato, muito menos um leigo que teria feito a
escolha irreversível de voltar suas costas do mundo, mas era um “convidado
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familiar e esperado”215. O local se chamava “Casa da Saudação da Abençoada
Virgem Maria” e ficava a cinco minutos das instalações da Lincoln´s Inn; portanto,
permitia a More que firmasse um compromisso entre a rotina religiosa e os estudos
jurídicos. Era um mundo de disciplina e devoção que o afetava profundamente; o
rigor dos cartuxos era o contrário da ostentação que o clero exibia naquela época; as
conversas eram reduzidas ao mínimo e os jejuns eram constantes, muitas vezes
durando semanas, interrompidos com modestas refeições de pão e água:
“Às onze da noite, os monges eram acordados de um curto sono e
começavam a cantar no coro a recitação das Matinas, Laudes e o Ofício
dos Mortos; em uma escuridão atenuada somente por luzes que levavam
consigo, e pelo brilho da lâmpada do santuário, cantavam, entoavam e
rezavam por três horas. Suas roupas eram de lã e desciam aos
calcanhares; vestiam cordas brancas em torno da cintura e quase todo o
seu corpo era coberto por uma manta e um capuz brancos. Cantavam
lentamente, como se estivessem em uma meditação e não em uma
canção. (...) É uma cena que Thomas More lembrou em Utopia; os
cidadãos daquela comunidade insular também usavam mantas brancas
em seu templo, enquanto tudo é encoberto por uma escuridão”216.

Segundo a tradição da ordem dos cartuxos, a vocação de um monge é
sempre “mais a de chorar do que a de cantar”. E isso os monges sabiam fazer como
ninguém: há casos em que um deles ficou horas prostrado diante da figura do Cristo
crucificado e outros sobre os quais se sabe de visões místicas tão intensas que
ninguém saberia expressar exceto os próprios cartuxos.
Entretanto, o que fascinava More em relação naquele mundo não era apenas
a atmosfera de obstinada religiosidade. Os cartuxos eram também conhecidos como
uma das poucas ordens religiosas que sabiam preservar documentos antigos,
especialmente tratados relacionados a assuntos místicos e de ascética. Na época em
que More freqüentava o mosteiro, produzia-se uma cópia de A Nuvem da
Ignorância e, na biblioteca da Casa, podiam ser encontradas A Escala da
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Perfeição217, de Walter Hilton, e A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Este
último livro teria uma impressão duradoura na visão de mundo de More. Escrito
entre 1420 e 1427, A Imitação é o resultado mais famoso de um sentimento que
começava a permear a Igreja no final do século XIV e que teria uma influência
decisiva para o humanismo: a devotio moderna. Não se tratava de uma nova
doutrina; o que importava para ela eram sinceridade e modéstia, simplicidade e ação
e, acima de tudo, um ardor constante no que se relacionava com Deus e seu Filho,
Jesus Cristo. A devotio incorporou-se em fraternidades religiosas como os Irmãos
da Vida Comum (da qual Nicolau de Cusa fez parte) e teve bastante impacto nas
ordens agostinianas dos Países Baixos – fato comprovado, por exemplo, nas idéias
de uma “filosofia de Cristo” promulgadas por Erasmo de Rotterdam; além disso,
sua intenção de pureza atraía pessoas sem a sofisticação intelectual dos humanistas,
provocando uma considerável repercussão nas camadas inferiores da população
européia218.

Imitatio Christi
A Imitação de Cristo era uma meditação sobre a busca desse conhecimento
simples do mundo. A princípio, acreditava-se que seu autor era Jean Gerson219, um
teólogo extremamente devoto e que teria feito sua fama na Universidade de Paris,
mas depois descobriu-se que era um monge agostiniano chamado Tomás de
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Kempis220. É um livro que fascina por sua aspereza de discurso e de raciocínio; seu
centro é exatamente a figura de Cristo, como início e fim de qualquer ação humana.
As delícias deste mundo são todas passageiras e o julgamento sobre o que o crente
fez para respeitar os preceitos do Evangelho será rigoroso. Como bem observou
Johan Huizinga: “Tudo [em A Imitação de Cristo] é igual e melancólico, tudo é
mantido em um tom menor. Há somente paz, calma, uma quieta e resignada
expectativa e, no fim, tranqüilidade”221. Mas além da aparência monótona nota-se
que, por trás dessa “tranqüilidade”, esconde-se uma profunda desconfiança do que
seria o mundo – e do modo de o conhecer. “Todos os homens, naturalmente, têm
sede de saber”, escreve Tomás,
“mas de que aproveita a ciência sem o temor de Deus? Melhor, por certo,
é o homem rústico mas humilde, que serve a Deus, do que o cientista
orgulhoso que, desconhecendo-se a si mesmo, se jacta de conhecer os
movimentos dos astros. Aquele que perfeitamente conhece a si mesmo,
tem-se por vil e não se deleita nos louvores humanos. Se eu soubesse
tudo o que há no mundo e não estivesse em graça, de que me aproveitaria
esta ciência diante de Deus, que me há de julgar pelas minhas obras?”222.

Por isso, é necessário que o homem enfrente várias adversidades:
“É bom que, de tempos em tempos, tenhamos alguns aborrecimentos,
porque eles levam muitas vezes o homem a recolher-se dentro do seu
coração, para que, reconhecendo que vive num exílio, não ponha sua
esperança em coisa alguma do mundo”223.

Esse feixe de idéias já seria encontrado, por exemplo, em Nicolau de Cusa,
que articula a base filosófica de sua “douta ignorância” a partir da influência
recebida pela devotio moderna. Mas ele vai além: sua preocupação não é apenas
encontrar uma forma de conhecimento que respeite a sua estrutura misteriosa e, por
220
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isso, será sempre incogniscível; trata-se de encontrar também uma idéia de
humanidade e dessa maneira o cardeal alemão retorna às raízes ao meditar
constantemente sobre a idéia de Cristo. Esta última é invocada para justificar,
legitimar e sancionar religiosamente o que seria a humanidade. Para Nicolau de
Cusa, o retorno à idéia de Cristo é o aprofundamento no conteúdo essencial do
Cristianismo. Segundo Ernst Cassirer,
“encontramo-nos aqui no verdadeiro ponto de transição (...), cujo
objetivo era o de estabelecer uma divisão precisa entre o condicionado e
o incondicionado, entre o humano e o divino, entre o finito e o infinito.
Nenhum dos dois momentos pode ser reduzido ao outro; nenhum deve
ser medido pelo outro. Desta forma, não resta ao conhecimento humano,
finito, outra atitude diante do absoluto senão a de resignar-se, senão a de
conformar-se totalmente224. Mas justamente essa resignação encerra
agora um momento positivo. Se o conhecimento humano chega ao nãoconhecimento do absoluto, pelo menos agora ele ganha a consciência
desse não-conhecimento. Ele não é capaz de conhecer a unidade absoluta
em sua essência mais pura, mas passa a conhecer-se a si mesmo em sua
diferença em relação àquele, em sua plena ‘alteridade’. E justamente essa
alteridade encerra em si uma relação com este pólo negativo do
conhecimento. Sem uma tal relação, o conhecimento não seria capaz nem
mesmo de reconhecer sua própria nulidade: ele não seria capaz – como
diria Hegel, cuja base de pensamento Nicolau de Cusa antecipa aqui com
admirável perspicácia – de estabelecer limites, se, num certo sentido, já
não os tivesse vencido. A consciência da diferença encerra em si a
mediação da diferença. Essa mediação, porém, mais uma vez não
significa que o infinito, o ser absoluto, passa a estabelecer algum tipo de
relação com a autoconsciência empírica, finita. Novamente abre-se aqui
um abismo intransponível. O ser empírico cede lugar ao ser universal; o
homem, como existência singular, individual, tem de ceder lugar ao
conteúdo espiritual da humanidade. E este conteúdo universal e espiritual
da humanidade, Nicolau de Cusa o enxerga em Cristo. Somente o Cristo
encarna, portanto, a verdadeira natura media, que reúne numa unidade
finito e infinito. E esta unidade não é fortuita, mas essencial, quer dizer,
não estabelece uma simples ‘relação’ de fato entre o que em si é
diferente, mas reclama uma relação primordial e necessária entre os dois
momentos opostos. A ‘natureza mediata’ que aqui se postula terá de ser
de tal ordem que englobe em si o superior e o inferior em sua totalidade;
que, na condição de máximo do mundo inferior e mínimo do superior,
encerre em si a totalidade do universo em todas as suas formas possíveis
e que – para usar uma expressão de Nicolau de Cusa – as ‘complique’ em
si. Com isso, tal natureza se transforma no verdadeiro elo de ligação de
tudo, em ‘nexo do mundo’. Assim como Cristo é a expressão de toda a
humanidade, assim como ele não representa outra coisa senão a simples
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idéia e a essência da humanidade, de outro lado o homem, considerado
em sua essência, carrega em si a totalidade das coisas. Para ele, como
microcosmos, confluem todas as linhas do macrocosmos.(...) Se o
homem, como microcosmos, carrega em si todas as naturezas das coisas,
então à sua redenção, a sua elevação ao divino implica em si a elevação
da totalidade das coisas. Não existe mais nada de único, de separado, de
descartado, por assim dizer, que fique excluído do processo religioso
fundamental da redenção. Assim, não é apenas o homem que se eleva até
Deus através de Cristo, mas nele e através dele o todo realizada a sua
ascensão. O regnum gratiae (reino da graça) e o regnum naturae (reino
da natureza) já não se opõem como instâncias estranhas e hostis entre si,
mas ambos estão inter-relacionados e voltados ao seu objetivo divino
comum. A união que se processou não foi apenas entre Deus e o homem,
mas entre Deus e todas as criaturas: a distância entre ambos é preenchida
à medida que entre o princípio criador e o criado, entre Deus e criatura,
surge o espírito da humanidade, o humanitas, como algo que é, ao
mesmo tempo, criador e criatura”225.

Se Nicolau de Cusa punha uma armadura de conceitos para compreender
melhor o processo de conhecimento do mundo, agora ele transforma a pessoa de
Cristo em uma figura geométrica e, dessa maneira, petrifica a própria noção de
criatura humana. O homem não é mais um indivíduo singular; é “mais” do que isso:
trata-se de chamá-lo desse nome vago que é a humanidade. Contudo, não podemos
afirmar que isso é um raciocínio que tenha vindo originalmente do cardeal alemão.
Nicolau de Cusa apenas capturou idéias que já estavam em desenvolvimento há
muito tempo, idéias que já faziam parte da mentalidade medieval. E a raiz delas
encontrava-se na vida e na obra daquele que Paul Johnson chamaria de o “gerador”
desta forma de pensamento: Santo Agostinho226.
4.2. Santo Agostinho
Não cabe aqui analisar detalhadamente as implicações filosóficas da obra de
Agostinho de Hipona, muito menos seus argumentos repletos de paradoxos e,
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conseqüentemente, de contradições. Tratemos somente de observar como ele molda
a visão de mundo de Thomas More. No entanto, ao fazermos isso, temos de ter claro
que a atitude de Agostinho teve um impacto devastador no pensamento cristão. A
culpa em si não é do bispo de Hipona; é da própria realidade implacável que exigiu
de Agostinho uma série de decisões em que ele deveria preservar não só a
substância espiritual do Cristianismo como também deveria manter a estrutura
política que vislumbrava para o futuro da Igreja.
Esse vislumbre do futuro marca todo o pensamento político agostiniano.
Como se sabe, os fatos de sua vida são famosos: nasceu em Souk Arras, na Algéria,
em 354, em uma família de classe média; tornou-se professor de retórica em
Cartago; perseguiu sua carreira pública em Roma e, depois, na Milão de Santo
Ambrósio, onde converteu-se ao Cristianismo depois de anos de flertes com o
maniqueísmo; ascendeu ao Bispado de Hipona (perto de Boné), onde liderou a luta
contra os donatistas; testemunhou, da África, o saque de Roma em 410; passou dez
anos combatendo os pelagianos; e, por fim, na velhice, assistiu à devastação do
Norte da África pelos vândalos. Foi um homem que viu e observou tanto a
desordem que ocorria em seu interior como a que ocorria no exterior à sua volta.
Essa mesma desordem o fez tomar ações radicais para impedir a sua proliferação –
tanto na sua vida íntima como na sociedade onde atuava. O exemplo privado dessa
reação se encontra em sua obra-prima Confissões, escrita e lançada por volta de 397
d.C., em que ele narra com detalhes excruciantes a sua conversão ao Cristianismo. É
neste livro que se sabe, por exemplo, o relacionamento intenso que tinha com sua
mãe Mônica, uma mulher devota que rezava constantemente pelo filho, e sua
admiração irrestrita por Ambrósio, então bispo de Milão, que o batizou
pessoalmente e o fez perceber que poderia “estar se engajando em uma grande e
impressionante organização, com imenso potencial”227. Agostinho era um homem
de temperamento místico que via o mundo inteiro numa dependência extrema da
vontade de Deus; nos anos de maturidade, acreditaria que essa seria a única solução.
O homem era corrompido e miserável e, enquanto não assumisse o fato de que o
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pecado original dominava cada uma de suas intenções e, sobretudo, de suas ações,
somente a Graça poderia fazer alguma coisa – e isso significava se conformar aos
desígnios inescrutáveis do Senhor. Sua outra obra-prima, A Cidade de Deus, escrita
por volta de 398 d.C., mostrava a história do mundo como uma batalha sem trégua
entre a cidadela celestial, a qual sempre deveríamos buscar, e a cidade dos homens,
ébria pelo amor egoísta e luciferino; as maiores vítimas dessa batalha eram
justamente os seres humanos, vistos como filhos desamparados que nunca sabiam o
que o Pai faria para salvá-los.
É claro que essa insistência na dependência divina provocaria duas atitudes
de Agostinho perante o mundo: a transfiguração da realidade, em que tudo se
equilibra pelo tênue fio da fé, e a consciência da responsabilidade de sua missão
como defensor da mensagem cristã. Neste último ponto, fica-se evidente de que
Agostinho não foi somente “o gerador da mentalidade medieval”, mas também “o
ideólogo da aliança entre Igreja e Estado”228, o gérmen da perseguição sistemática
contra os hereges. Quando começou a lutar contra os donatistas, viu que a Igreja à
qual se uniu estava à ligada a um Estado que, graças à conversão do imperador
Constantino ao Cristianismo, se encaminhava para uma universalidade. Ora, deveria
existir um propósito nisso, um desígnio divino. Sua visão da história do
desenvolvimento humano estruturaria grande parte do pensamento ocidental, de São
Boaventura a Hegel, passando por Joachim del Fiore. Ele especulava que houve seis
eras: “o homem estava, agora, vivendo a última, entre a primeira e a última vindas
de Cristo, quando o Cristianismo paulatinamente iria envolver o mundo, como uma
preparação para a sétima e final”229. Portanto, quem recusava a mensagem cristã
recusava também o próprio curso da História – e a Igreja, que já se comportava
como uma organização internacional graças à habilidade de bispos como Ambrósio,
era quem levava essas “boas novas”, através de homens como Agostinho.
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4.3.Uma sociedade cristã total?
Havia uma diferença sutil entre a Igreja tomar o timão do mundo e o “grupo
de eleitos” que acreditavam ser os donatistas: o homem podia escolher se fazia parte
ou não da Igreja; isso não acontecia entre os hereges porque a revelação que os
definia como “predestinados” era quase uma determinação obrigatória de um fato
inescapável. Ainda assim, a idéia de uma sociedade cristã total tomou corpo na
Igreja e isso implicava a existência de uma sociedade compulsória. Para coagir os
donatistas, Agostinho não hesitou em usar meios violentos para uma causa
espiritual. É verdade que a seita donatista era imensa e, inclusive, alguns de seus
membros atentaram contra a sua vida; mas é também fato de que o bispo de Hipona
valeu-se da “tecnologia militar imperial” para quebrar à força qualquer resto dos
seus inimigos, acompanhando impassivelmente pessoas que eram levadas à
proscrição e ao banditismo, além de vários casos de suicídio em massa. Paul
Johnson comenta a “realidade horripilante” que Agostinho vivia para ter tal atitude:
“O Baixo Império Romano era um império totalitário, sob certos aspectos
um despotismo oriental. Os elementos antinômicos eram punidos com
força bruta. A tortura estatal, supostamente utilizada apenas em casos
graves, tais como traição, na verdade era empregada ao bel-prazer do
Estado. Jerônimo descreve torturas horríveis infligidas a uma mulher
acusada de adultério. Uma virgem vestal que quebrasse seus votos podia
ser açoitada e, em seguida, enterrada viva. As prisões do Estado eram
equipadas com o eculeus, ou potro; e uma variedade de dispositivos,
incluindo os unci, para laceração, chapas em brasa e chicotes chumbados.
Amiano fornece diversos exemplos. E o Estado, a fim de impor a
uniformidade, fazia uso de uma força ampla e venal de policiais secretos
vestidos à paisana e informantes, ou delatores. Grande parte da
terminologia do sistema policial do Baixo Império passou à linguagem da
imposição européia mediante as expressões latinas da Inquisição.
Agostinho foi o conduto do mundo antigo. Por que não? – perguntaria
ele. Se o Estado usava tais métodos para seus propósitos desprezíveis, a
Igreja não teria o direito de fazer o mesmo, e até mais, por seus próprios
fins, muito mais elevados? Ele não apenas aceitou como se tornou o
teórico da perseguição; e sobre suas justificativas, mais tarde, iriam se
basear todas as legitimações da Inquisição.
Não se pode imaginar que Agostinho fosse, necessariamente, um homem
cruel. Como muitos inquisidores subseqüentes, ele não gostava de
violência desnecessária nem de refinamentos de tortura. Achava que os
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hereges deviam ser examinados ‘não os estendendo sobre o potro,
queimando com chamas nem cortando sua carne com garras de ferro,
mas batendo com varas’. Ele deplorava, também, a desonestidade do
emprego de informantes pagos e agentes provocadores. Contudo, insistia
que o uso de força na busca da unidade cristã e, com efeito, de uma total
conformidade religiosa era necessário, eficaz e plenamente justificado.
Admitia que havia mudado de idéia quanto a esse ponto. Escreveu a um
amigo donatista que vira sua própria cidade, originalmente donatista,
‘trazida para a unidade católica por medo dos éditos imperiais’. Aquilo o
convencera. Na verdade, os hereges, no fundo, saudavam a perseguição:
diziam que ‘o medo nos tornou determinados a examinar a verdade (...) o
estímulo do medo despertou-nos, em sobressalto, de nossa negligência’.
Além disso, aquele era o jeito do próprio Cristo. Não havia ele, ‘mediante
grande violência’, ‘coagido’ Paulo a se converter ao Cristianismo? Não
era esse o significado do trecho de Lucas, 14:23 – ‘compilam-nos a vir’?
Foi Agostinho quem primeiro chamou a atenção para esse e uma série de
outros textos convenientes, a serem desfilados através dos séculos pelos
apologistas cristãos da força. Possuía, também, a ênfase inquisitorial: ‘a
necessidade de rigor é maior na investigação que na inflicção do castigo’;
e, além disso, ‘(...) em geral é preciso usar de mais severidade na
inquisição, de modo que, quando o crime for trazido à luz, possa haver
espaço para demonstrações de clemência’. Pela primeira vez, também,
ele recorreu à analogia com o Estado, apelando, de fato, à ortodoxia
deste, em aliança necessária e perpétua com a Igreja na extirpação dos
dissidentes. A Igreja revelava, o Estado punia. A palavra-chave era
disciplina – muito freqüente em seus escritos. Se a disciplina fosse
retirada, haveria o caos: ‘removam-se as barreiras criadas pelas leis e a
desavergonhada capacidade dos homens de prejudicar, sua ânsia por
auto-indulgência, explodiria ao máximo. Nenhum rei em seu reino,
nenhum general com suas tropas, nenhum pai com seu filho, conseguiria
tentar dar fim, fosse por ameaças, fosse por punições, à liberdade e ao
puro e doce gosto do pecado’”230.

Ao mesmo tempo, podemos ver as ações de Agostinho como uma tentativa
extrema de levar a ordem interior que descobrira, através da sua vocação
contemplativa dirigida a Deus, à ordem da sociedade que se esfacelava a olhos
vistos. Esta era uma tensão que nunca foi resolvida na vida de Agostinho, refletida
na responsabilidade de mostrar o amor divino entre as criaturas e levá-las a
reconhecerem-se como irmãos e irmãs de uma mesma comunidade. Como explica o
papa Bento XVI231 em sua encíclica Spe Salvi:
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“A mesma conexão entre amor de Deus e responsabilidade pelos homens
podemos observá-la com comoção na vida de S. Agostinho. Depois da
sua conversão à fé cristã, ele, juntamente com alguns amigos possuídos
pelos mesmos ideais, queria levar uma vida dedicada totalmente à
palavra de Deus e às realidades eternas. Pretendia realizar com valores
cristãos o ideal da vida contemplativa expressa pela grande filosofia
grega, escolhendo deste modo ‘a melhor parte’ (cf. Lc 10,42). Mas as
coisas foram de outro modo. Participava ele na Missa dominical, na
cidade portuária de Hipona, quando foi chamado pelo Bispo do meio da
multidão e instado a deixar-se ordenar para exercer o ministério
sacerdotal naquela cidade. Olhando retrospectivamente para aquela hora,
escreve nas suas Confissões : ‘Aterrorizado com os meus pecados e com
o peso da minha miséria, tinha resolvido e meditado em meu coração, o
projeto de fugir para o ermo. Mas Vós mo impedistes e me fortalecestes
dizendo: “Cristo morreu por todos, para que os viventes não vivam para
si, mas para Aquele que morreu por todos’ (cf. 2 Cor 5,15) (...).
Para Agostinho, isto significou uma vida totalmente nova. Assim
descreveu ele uma vez o seu dia-a-dia: ‘Corrigir os indisciplinados,
confortar os pusilânimes, amparar os fracos, refutar os opositores,
precaver-se dos maliciosos, instruir os ignorantes, estimular os
negligentes, frear os provocadores, moderar os ambiciosos, encorajar os
desanimados, pacificar os litigiosos, ajudar os necessitados, libertar os
oprimidos, demonstrar aprovação aos bons, tolerar o maus e (ai de mim!)
amar a todos’. ‘É o Evangelho que me assusta’– aquele susto salutar que
nos impede de viver para nós mesmos e que nos impele a transmitir a
nossa esperança comum. De fato, era esta precisamente a intenção de
Agostinho: na difícil situação do império romano, que ameaçava também
a África romana e – no final da vida de Agostinho – até a destruiu,
transmite esperança, a esperança que lhe vinha da fé e que,
contrariamente ao seu temperamento introvertido, o tornou capaz de
participar decididamente e com todas as forças na edificação da cidade.
No mesmo capítulo das Confissões, onde acabámos de ver o motivo
decisivo do seu empenhamento ‘por todos’, diz ele: Cristo ‘intercede por
nós. Doutro modo desesperaria, pois são muitas e grandes as minhas
fraquezas! Sim, são muito pesadas, mas maior é o poder da vossa
medicina. Poderíamos pensar que a vossa Palavra se tinha afastado da
união com o homem e desesperado de nos salvar, se não se tivesse feito
homem e habitado entre nós’. Em virtude da sua esperança, Agostinho
prodigalizou-se pelas pessoas simples e pela sua cidade – renunciou à sua
nobreza espiritual e pregou e agiu de modo simples para a gente
simples232.
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4.4. More e Agostinho
Mas, muitas vezes, pregar de modo simples significa empregar meios que
façam a realidade se tornar mais fácil em vez de dar a conhecer a espinhosa
percepção do que seria a fé cristã. E esta facilidade implica que se pode confundir o
que é a cidade dos homens e o que é a cidade de Deus. Eis aí a questão que o jovem
Thomas More se propôs a discutir quando, ao viver a sua própria tensão de ser um
homem do mundo e um homem do espírito, deu um ciclo de palestras em Oxford
sobre A Cidade de Deus, sob a supervisão de William Grocyn. Os registros dessas
palestras nunca foram encontrados, mas sabe-se que, na mesma época, More
também escreveu um diálogo em defesa da República de Platão233. Ainda não é o
momento para vermos a influência dessas duas obras no pensamento de More –
faremos isso no terceiro capítulo quando analisarmos Utopia; contudo, podemos
intuir que as palestras lidavam com uma questão que já o preocupava e que seria o
seu dilema central até o fim de seus dias: Queremos viver na cidade celestial ou na
cidade terrena? Não era uma mera pergunta retórica. Para More, esse dilema era
representativo não só do modo como conduzia a sua vida, mas também de um tema
que percorria o humanismo renascentista: a tensão entre a vida contemplativa e a
vida ativa, entre o otium e o negotium. Tratava-se do velho e bom problema da
vocação, do momento em que um homem escuta o chamado de sua missão e, a
partir daí, aceita se deve ficar harmonizado com ela ou não. As perguntas que More
colocou em suas palestras sobre A Cidade de Deus expressavam sua própria
inquietação que, na verdade, vinha de um desejo de atuar nos negócios do reino e,
ao mesmo tempo, frutificar a santidade na vida cotidiana. Isso só poderia dar em um
único resultado: um ceticismo mascarado em ironia, temperado com sarcasmo e
fabricado através de recursos literários que deixavam margem para a ambigüidade.
Segundo Quentin Skinner, o raciocínio era simples e inescapável: Se o homem que
escolheu a vida contemplativa (otium) partir para o aconselhamento de reis e
príncipes, deve saber claramente que estes, como qualquer ser humano, podem ser
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tomados por paixões tirânicas, mas, com mais facilidade, uma vez que se tornam
mais propensos à bajulação. Deve reconhecer, sem nenhuma ingenuidade, que
“os negócios públicos são inteiramente governados pela hipocrisia e
pelas mentiras. Esse é um dos grandes temas desenvolvidos pelos assim
chamados Grands Rhétoriqueurs, um grupo de ensaístas franceses
contrários à corte e praticamente indecentes, que teve como membros
proeminentes Jean Bouchet e Pierre de la Vacherie. Os reis só prestam
ouvidos aos aduladores, proclama Bouchet, de modo que só
comprometendo a própria honestidade um conselheiro, homem de bem,
poderá ter a esperança de ser escutado – enquanto ‘os honestos são
vencidos por canalhas, os súditos são oprimidos pelos conselhos que
esses dão, e porque não se acaba com eles tudo corre para a ruína’”234.

Mas More não deixaria a sua análise de Agostinho cair para um mero
problema de aconselhamento real. A sua convivência com os cartuxos o mostrou
que, se há um lugar real e verdadeiro, será que ele se encontra numa congregação de
crentes obedientes às intervenções da Graça e da lei divina ou numa associação de
homens dominados por leis nacionais e positivas? Será que era o corpus mysticum
da Igreja, invisível, oculto pelas mazelas da História, ou um agrupamento comum
de homens? E mais: será que um sujeito podia viver, ao mesmo tempo, tanto na
cidade de Londres como na cidade celestial? Eis aí o nó górdio de sua vocação.
Peter Ackroyd não hesita em afirmar que este foi o problema central de Thomas
More porque, afinal, a possibilidade de viver na Cidade de Deus enquanto se vivia
na cidade dos homens foi o projeto de uma vida inteira:
“Ele sabia que Londres não era uma cidade perfeita e fica claro através
das ações de sua carreira que ele acreditava fazer parte de uma grande
comunidade espiritual, junto com os vivos e os mortos; e, nesta época de
sua vida, com a combinação de inteligência e devoção que pertenciam
somente a ele, pareceu-lhe que elas poderiam ser reconciliadas”235.
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4.5. A corrupção do clero
Também lhe pareceu claro que essa reconciliação teria suas dificuldades se
dependesse dos membros da cidade celestial – no caso, a Igreja Católica. O final do
século XV foi marcado por um ataque intenso ao clero e por um anseio pela sua
reforma. O humanismo renascentista – em especial, o humanismo do Norte,
representado por More, Erasmo de Rotterdam, John Colet e outros – foi um dos
grandes defensores desta atitude. Seu lema era: De volta às raízes! Mas quais
raízes? Ninguém sabia ao certo; o que sabiam, sem dúvida, era que a situação
espiritual da Igreja seria irremediável se não fizessem algo para restaurar a sua
“cabeça e membros”. E, de fato, havia algo de errado, em especial por causa das
“corrupções familiares” –
“frades glutões em prósperas abadias, bispos ausentes, sacerdotes com
concubinas e assim por diante. Mas a torpeza moral ocultava uma
preocupação ainda mais profunda: tinha-se perdido o significado dos
papéis236. O sacerdote, em vez de ser um professor, era ignorante; o
frade, em vez de ajudar a salvar o mundo por sua devoção, era um
aproveitador ocioso; o bispo, em vez de supervisar o pastoreio das almas
em sua diocese, era um político e um homem de negócios. Um deles,
aqui ou ali, podia ser devoto e erudito – ele mostrava que a bondade não
era impossível. Mas, com grande freqüência, o bispo era um rapaz de 12
anos, tendo sua influente família providenciado desde cedo o necessário
para assegurar a futura felicidade do jovem. O sistema estava podre”237.

4.6. Savonarola
A evidência disso era clara e imediata e logo surgiram as pessoas que
acreditaram que fariam a tal reforma. Um deles era o Frei Girolamo Savonarola,
sobre quem More escutaria bastante de seus amigos Colet e Grocyn em meados de
1496 e 1498. Savonarola praticamente incendiou Florença com seus sermões e suas

236

Grifo nosso.

237

BARZUN, Jacques. Da Alvorada à Decadência – A História da Cultura Ocidental de 1500 até os nossos
dias. Ed. Campus, 2001, págs. 31-32.

152

ações que, se não chegavam a ser reformistas, tocavam o revolucionário. Seu maior
triunfo era a eloqüência retórica que, segundo Jacob Burckhardt,
“possuía um elevado poder pessoal que, desde então, só voltaria a surgir
com Lutero. Ele próprio via nisso uma iluminação divina e, a partir daí,
sem qualquer presunção, atribuía um valor bastante elevado ao ofício do
pregador: imediatamente acima deste, na grande hierarquia dos espíritos,
situava o último dos anjos”238.

Era um homem possuído por uma visão e que desejava não só reformar a
Igreja mas também transformá-la em um Estado. O mundo, para ele, era um palco
transfigurado em que a fé transformaria os fundamentos da realidade para um novo
povo que viveria uma nova vida em um novo paraíso. Burckhardt afirma que “essa
personalidade absolutamente entusiasmada logo operou um milagre de caráter
distinto”239: a grande reforma interna que seu próprio monastério, o de São Marcos,
e, depois, os monastérios da Ordem Dominicana, fizeram graças à aceitação de seus
pontos de vista, pois,
“quando se sabe como eram os monastérios de então e que enorme
dificuldade havia em se implantar a mais mínima modificação no que se
refere aos monges, fica-se duplamente espantado diante de uma mudança
de tamanha magnitude. Estando a transformação em curso, um número
significativo de pessoas afinadas com tais mudanças entrou para a Ordem
Dominicana, solidificando assim a reforma. Desse modo, filhos das mais
ilustres famílias entraram para o monastério de São Marcos como
noviços.
Essa reforma da ordem numa província específica constituía, assim, um
primeiro passo em direção a uma Igreja nacional, resultado a que
infalivelmente teria conduzido esse processo, tivesse ele desfrutado uma
vida mais longa. O próprio Savonarola, aliás, desejava uma reforma de
toda a Igreja, razão pela qual, já mais para o final de sua atuação, enviou
veementes advertências a todos os grandes potentados para que
convocassem um concílio. Já na Toscana, porém, sua ordem e partido
eram os únicos órgãos possíveis de seu espírito – o sal da terra –,
enquanto as províncias vizinhas persistiam no velho estado de coisas.
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Mais e mais a resignação e a fantasia forjam um estado de espírito que
pretende fazer de Florença um reino de Deus na Terra”240.

De certa forma, a sua visão – para não dizer profecia – de “uma teocracia na
qual todos se curvassem em ditosa humanidade ante o Invisível, e da qual todos os
conflitos da paixão estivessem já, a priori, ausentes” tornavam Savonarola o
“homem mais inapropriado” para a tarefa da reforma241. Talvez por ter justamente
consciência disso que ele se aprofundou no cultivo de uma vida simples, voltada
apenas para a salvação da alma, apoiada na criação de uma polícia tirânica que
invadia a liberdade de cada indivíduo para que o seu estado ideal acontecesse em
plenitude aqui na Terra. Savonarola é um herdeiro do modo agostiniano de manter a
unidade de um Cristianismo que desaparecia sem que seus membros pudessem fazer
alguma coisa; Burckhardt explica que
“suas intervenções na tão prezada liberdade da vida privada italiana não
foram de pequena monta, visto que, para poder executar sua reforma nos
costumes, ele exigia da criadagem, por exemplo, que espionasse seu
senhor. A transformação da vida pública e privada que, mais tarde, sob
um permanente estado de sítio, o férreo Calvino somente com muito
esforço logrou levar a cabo em Genebra, tinha, necessariamente, de
permanecer apenas uma tentativa em Florença, e, como tal, de exasperar
ao máximo seus adversários. A essa tentativa vincula-se, acima de tudo,
o bando de garotos organizado por Savonarola para invadir as casas e
exigir com violência os objetos destinados à fogueira. Como esses
garotos fossem, vez por outra, repelidos aos golpes, destinaram-se
adultos para servir-lhes de protetores, e para, apesar de tudo, estabelecer
a ficção de uma burguesia devota em formação”242.

A visão simples de vida do frei não se limitava apenas às questões privadas
da sociedade. Savonarola não suportava qualquer conhecimento que fizesse o crente
desviar de sua salvação. E, quando se fala em conhecimento, leia-se toda a tradição
feita pelos gregos, pelos escolásticos e até mesmo pelos humanistas da Itália que
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poderiam apoiar as suas reformas religiosas e políticas. Em um de seus sermões, ele
afirma que
“o único bem que Platão e Aristóteles fizeram foi terem produzido
muitos argumentos que podem ser utilizados contra os hereges. Ainda
assim, estão no inferno, junto com outros filósofos. Uma velha sabe mais
sobre a fé do que Platão. Seria bom para a fé que muitos desses livros
aparentemente úteis fossem aniquilados. Quando ainda não havia tantos
livros, tantos argumentos racionais (ragioni naturali) nem tantas
disputas, a fé crescia muito mais rapidamente do que vem fazendo desde
então”243.

O desprezo pela razão em função de uma supervalorização da fé não é um
fenômeno novo quando se trata de alguém dominado por uma ação profética; como
vimos no primeiro capítulo desta dissertação, trata-se da metástase da fé, em que o
mundo é transfigurado pelo poder quase mágico de querer mudar a estrutura da
realidade. Contudo, para isso ser realizado efetivamente, são necessárias atitudes
extremas que provocam o sacrifício do humano por uma idéia que não tem como ser
realizada, exceto através de eventos que beiram o grotesco e o bizarro.
Foi o que aconteceu no último dia de Carnaval em 1497 quando Savonarola
promoveu o seu famoso auto-de-fé na piazza della Signoria:
“nela, elevava-se uma pirâmide em vários degraus, semelhante ao rogus
sobre o qual se costumavam queimar os corpos dos imperadores
romanos. Junto à base, agrupavam-se máscaras, barbas postiças,
fantasias, etc.; sobre estas, jaziam as obras das literaturas latinas e
italiana – de Boccaccio, Petrarca, o Morgante, de Pulci, e outras mais –,
em parte sob a forma de valiosas impressões em pergaminho e de
manuscritos adornados com miniaturas; a seguir, vinham os ornamentos
e artigos de toucador, perfumes, espelhos, véus e cabeleiras falsas; mais
acima, alaúdes, harpas, tabuleiros de xadrez e as cartas; por fim, os dois
degraus superiores continham somente quadros, sobretudo de beldades
femininas, em parte carregando os nomes clássicos de Lucrecia,
Cleópatra e Faustina, em parte, retratos feitos das belas Lencina, Lena
Morella, Bina e Maria de Lenzi. Da primeira vez, um mercador
veneziano presente à cerimônia ofereceu à senhoria 21 mil florins de
ouro pelo conteúdo da pirâmide; como única resposta, teve seu retrato
pintado e acrescentado aos demais. No momento de acender a fogueira, a
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senhoria dirigiu-se ao balcão; canto, som de trompetes e o repicar dos
sinos ecoaram no ar. Depois, todos se foram para a praça defronte a San
Marco, onde dançaram em três círculos concêntricos: o interior, contendo
os monges daquele monastério, alternados com garotos vestidos de anjo;
o intermediário, com jovens eclesiásticos e leigos; e, finalmente, o
exterior, composto de pessoas idosas, cidadãos em geral e padres, estes
coroados com ramos de oliveira”244.

Este fascínio por um apocalipse que parecia iminente dissolveu-se
rapidamente. No mesmo ano, Savonarola foi excomungado pelo papa Alexandre VI;
as autoridades florentinas já estavam um tanto fartas das invasões que o frei
elaborava para efetivar suas reformas. Na mesma piazza della Signoria onde
aconteciam seus autos-de-fé, Savonarola foi acusado e queimado por heresia; antes
disso, foi torturado intensamente, preservando apenas seu braço direito para que
assinasse corretamente a sua confissão de heresia. Um de seus carrascos, ao acender
a fogueira que durou por horas e horas até o corpo do frei se tornar um punhado de
cinzas, disse ao povo: “Aquele que tentou me queimar agora está no meio das
chamas”245.
4.7. A decisão de More
As notícias sobre o destino de Savonarola – e também o de um amigo dele,
Pico della Mirandola, como veremos a seguir – tiveram impacto na vida espiritual
de Thomas More. Sua carreira como advogado deslanchava e ele já participava
informalmente em várias sessões do Parlamento. William Roper conta na biografia
de seu sogro que, por volta dessa época, ele havia se envolvido em uma querela
sobre o aumento de taxas que o rei Henrique VII planejava para acumular mais
receitas para o reino246. A única pessoa que se opôs à medida foi More. Os seus
biógrafos mais recentes, Peter Ackroyd e Richard Marius, afirmam que há um certo
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exagero no relato deste acontecimento pois Henrique VII conseguiu o aumento dos
impostos e não há nenhum registro do discurso de More247. Contudo, o fato é que
ele detestava o pai de Henrique VIII e já dava amostras do seu desejo de querer
reformar o próprio reino da Inglaterra, fazendo observações pertinentes sobre a
natureza da tirania enquanto traduzia algumas epigramas de Luciano de
Samostata248. Ainda assim, a vida pública apresentava perspectivas animadoras; já a
sua vida espiritual estava envolta em trevas ao mesmo tempo em que se deparava,
como escreveu em uma carta para John Colet, “com casas enormes e repletas de
cupidez que, devido à sua altura, me impediam de contemplar os céus”249. Havia
uma decisão a ser tomada – e More a resolveu prontamente. Entre ser um padre ou
advogado, ele escolheu este último. E quando finalmente conheceu Jane Colt, a
filha mais velha de um fazendeiro, também decidiu que, melhor que ser um falso
casto, era mais razoável ser um bom marido.
5. ELOGIO DO PODER
Foi também por volta de 1499 e 1502 que Thomas More tomou uma outra
decisão: queria definitivamente fazer parte do grupo dos humanistas da Renascença.
O evento que marca tal atitude é o seu encontro com Erasmo de Rotterdam, o maior
representante daquilo que chamava de “Novo Ensino”. Os dois se conheceram em
1499, provavelmente numa reunião em homenagem ao então Duque de York,
depois Henrique VIII, quando More, dez anos mais novo que Erasmo, apresentou
um pequeno poema louvando o jovem monarca, enquanto o renomado erudito se
irritou porque não tinha preparado nenhum elogio. Inúmeros relatos afirmam que a

247

Cf. MARIUS, Richard. Thomas More – A Biography, Yale Press, 2001, págs. 50-52 e ACKROYD, Peter.
The Life of Thomas More, Anchor Books, 2002, pág.110.

248
Luciano de Samosata (125 DC- 180 DC) foi um escritor e satirista grego, conhecido por suas opiniões
ácidas e sarcásticas sobre o sentido da vida, a vaidade dos homens e o poder dos tiranos. Seria uma grande
influência nas obras de Erasmo de Rotterdam (em especial, no Elogio da Loucura) e Thomas More (ver
Utopia e Epigramas). Suas obras mais famosas são o Diálogo dos Mortos (marcante também para Machado
de Assis) e Viagem à Lua, uma das grandes inspirações para a Utopia de More, pois ambos praticam o gênero
retórico da êcfrasis, descrições detalhadas e preciosas de lugares imaginários.
249

ACKROYD, Peter. The Life of Thomas More, Anchor Books, 2002, pág.111.

157

amizade entre os dois foi um dos pontos altos do humanismo europeu, observação
que Erasmo fez o possível para confirmar durante a sua vida com cartas como esta:
“Quando escuto [John] Colet, parece-me ouvir o próprio Platão. Por
[William] Grocyn, quem não fica espantado com seu domínio completo
de todas as disciplinas? Existe algo mais perspicaz e refinado que o
julgamento de [Thomas] Linacre? E existe natureza mais gentil, mais doce
ou mais feliz do que a de Thomas More? Por que deveria recitar o resto do
catálogo? É impressionante ver como esse grão das letras clássicas
amadurece para a colheita”250.

5.1. Erasmo de Rotterdam
Quando Erasmo fez a sua primeira visita à Inglaterra, era apenas um
estudioso de letras clássicas, em especial latim e grego. Seu ano de nascimento é
incerto, entre 1466 e 1467, e a descoberta de que era um filho bastardo de um padre
com uma lavadeira foi algo que o tomou de dor por muito tempo. Paul Johnson
examina com crueldade a infância e a adolescência de Erasmo e suas conseqüências
para o envolvimento com a reforma da Igreja ao afirmar que seu destino era
“comum de um grande número de pessoas naquela época, que dava
testemunho da má vontade da Igreja em sancionar o casamento clerical e
de sua incapacidade de eliminar o concubinato. Provavelmente, até
metade dos homens que havia recebido a ordem tinha ‘esposas’ e
famílias. Por trás de todo o Novo Ensino e do debates teológicos, o
celibato clerical constituía, a seu próprio modo, a maior questão isolada
da Reforma. Tratava-se de um grande problema social e, todos os demais
fatores sendo iguais, tendia a inclinar a balança a favor da Reforma. A
única esperança do filho de um padre era ele mesmo ingressar na Igreja –
e, portanto, de má vontade ou sem qualquer grande entusiasmo,
contraindo votos dos quais poderia, posteriormente, arrepender-se: o mal
tendia a autoperpetuar-se. Muitos milhares de homens (e mulheres) viamse encurralados nessa situação, membros canhestros e cheios de rancor de
uma classe privilegiada, condenados à prisão perpétua em um papel
espiritual para o qual não tinham vocação nem – visto que não havia
seminários – treinamento. Erasmo era um caso ilustrativo. Após seu
nascimento, seus pais deixaram de viver juntos. Em um fragmento
autobiográfico, escrito quando já tinha renome mundial, ele ocultou sua
bastardia, indicando que ainda o amargurava. Sua aprendizagem foi
deplorável (...). Erasmo tinha aula como um dentre duzentos e setenta e
cinco garotos em uma sala, para os quais havia um só mestre – e o
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programa restringia-se, em grande parte, a rimas e ditos latinos
condicionadores do pensamento, tais como ‘os prelados da Igreja são o
sal da terra’. Contava com dezoito anos quando seus pais faleceram, e
não teve outra alternativa senão juntar-se ao clero, como agostiniano;
logo arrependeu-se, e passou os trinta anos seguintes desembaraçando-se
de seus laços clericais legais, ciente de que, a qualquer momento, seus
superiores poderiam arruinar sua carreira como acadêmico e escritor,
caso o forçassem a viver em estrita conformidade com as regras de sua
ordem. Ele era um dos muitos milhares que, embora membros de uma
ordem clerical privilegiada, estavam emocionalmente comprometidos
com sua destruição”251.

A carreira de Erasmo como intelectual – e ele é o primeiro desta linhagem de
homens do espírito que vive e se alimenta do debate de idéias e mostram como elas
afetam a sociedade – é um exemplo do seu talento para a bajulação a fim de
conseguir cargos que possibilitaram uma estabilidade financeira mínima. Depois de
várias cartas insistentes ao bispo de Cambrai, teve a sorte de se tornar seu secretário
e logo foi enviado para a Universidade de Paris. Lá, Erasmo se envolveu em
discussões com os escolásticos que beiravam o absurdo, além ter de suportar a
comida nojenta, os dormitórios que fediam a urina e os açoitamentos freqüentes –
fatos que confirmam o epíteto dado à universidade de ser “o sulco entre as nádegas
da Mãe Teologia”252. Quando chegou na Inglaterra em 1499, Erasmo assistiu às
palestras de John Colet sobre as epístolas paulinas; lá teve a primeira idéia de
aprender sozinho grego para reexaminar as Escrituras e elaborar uma versão que se
aproximava mais da realidade histórica e factual.
5.2. A filosofia de Cristo
Não era uma idéia nova, como já vimos com o ciclo de palestras dadas por
Colet. Cerca de cinqüenta anos antes, em 1449, o italiano Lorenzo Valla, o mesmo
que mostrou que a famosa Doação de Constantino era uma fraude253, publicou uma
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série de Anotações ao Novo Testamento que mudaria o estudo bíblico. Valla tinha
um
“vasto conhecimento de grego que o capacitava, antes de mais nada, a
corrigir bom número de imprecisões que apareciam na tradução da
Vulgata. A verdadeira importância de sua abordagem, no entanto, esteve
na pressuposição de que a filologia tem condições de determinar a
doutrina. Exemplo expressivo nessa linha se pode ver em sua análise
daquela passagem significativa da I Epístola aos coríntios, na qual São
Paulo debate a fé e a salvação. De acordo com a Vulgata, a doutrina
enunciada por são Paulo reza que a salvação somente se pode obter ‘pela
graça de Deus comigo’ – gratia Dei mecum. De modo geral, acreditavase que isso se referia à capacidade do fiel cristão de cooperar com Deus
no processo de alcançar a salvação. Valla insiste, porém, em que
deveríamos ler ‘pela graça de Deus que está comigo’, visto ser esse o
sentido claro e inequívoco do original grego. Assim, conclui que ‘aqueles
que chamam a isso de graça com a cooperação de Deus afirmam algo que
não tem significado algum’, porque ‘Paulo está dizendo que ninguém
pode atribuir-se nada, já que tudo tem de ser referido a Deus’. Embora
Valla fundasse sua teologia na própria capacidade de gramático,
enquanto Lutero haveria, algumas gerações mais tarde, de basear-se no
processo – mais elevado – da iluminação interior, é notável em que
medida os dois homens chegaram a conclusões análogas”254.

Erasmo seguiu a linha de raciocínio de Valla, mas sem os seus requintes
eruditos. De certa forma, foi o primeiro divulgador popular da educação clássica
que os renascentistas elaboravam aos poucos. Com a publicação de seus Adágios
(1500), uma coleção de frases e provérbios que tinham a intenção de ajudar o
homem comum a adornar seus pensamentos sobre a vida de uma forma mais
sofisticada, o humanismo deixou de ser um privilégio de poucos. O próprio disse
uma vez aos amigos: “Podes ler os meus adágios de tal maneira que assim que tu
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termines um podes imaginar que terminastes o livro inteiro”255. Havia também um
impulso teológico que guiava sua proposta educacional; Erasmo queria recuperar a
palavra de Cristo para a vida cotidiana, transformando-a em uma filosofia que
servisse não só ao clero, mas, sobretudo, ao leigo. Por isso, a edição de seu Novo
Testamento, em 1516, com o texto em grego cotejado com a tradução em latim,
junto com notas explicativas, foi o ápice de uma série de livros que guiavam o
homem comum pelos atos e ditos de Jesus Cristo – entre eles, o Manual para o
Soldado Cristão (1501) e a Educação do Príncipe Cristão (1515), este escrito para
o príncipe Carlos V da Espanha.
Nestes dois últimos livros, Erasmo tenta preparar o cristão para uma vida
repleta de combates que tem somente um único fim: a paz. É a partir daqui que se
revela o verdadeiro perigo do pensamento humanista para a história do Ocidente: a
predominância do desejo de que a caridade cristã permeie um mundo tomado por
uma crise existencial o leva a esquecer que a própria condição humana é dominada
por uma precariedade material que só será mantida à custa de conflitos e guerras.
Esta negação da realidade como um palco em que os atores são eliminados sem
saberem o porquê é o gérmen do pensamento utópico e também revela a libido
dominandi do homem de letras que deseja que o mundo seja igual ao seu
pensamento. Ele fará de tudo para que a sua idéia seja encaixada na
impenetrabilidade do mundo. Encontramos aqui a tendência do intelectual para a
pleonexia, o desejo infatigável por poder, que provocará o inevitável fascínio por
este último e a conseqüente aliança com reis e príncipes, através do eufemismo do
“aconselhamento”. A raiz do problema encontra-se numa concepção equivocada do
que seria a sua filosofia do Cristo. Como bem observa Eric Voegelin:
“O Cristianismo de Erasmo pode ser chamado de humanista. No
Paracelso, o prefácio na sua edição do Novo Testamento, ele pede por
uma leitura das Escrituras que compare ‘a filosofia de Cristo’ com outras
‘seitas’ como as de Platão e Pitágoras. A época é caracterizada pela
renovação do ensino em várias áreas; por que não se poderia, nesta
época, expor a ‘filosofia cristã’ da mesma maneira e com a mesma
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dedicação que as doutrinas de Zenão ou de Aristóteles? Em uma
linguagem aristotélica, Erasmo se pergunta porque os cristãos não podem
estudar o seu ‘mestre’ com o mesmo zelo dos professores que estudam
outros filósofos. Cristo, afinal, foi ‘um professor que veio dos céus’ e ele
sozinho pode dar sabedoria certa e eterna. E, ainda mais, a filosofia de
Cristo pode ser encontrada em alguns poucos e pequenos livros; não é
necessário ler inteiro algo como o Corpus Aristotelicum. A posição é
cristã, mas o apelo – quase uma apologia – é o do humanista que apela
para a sua filosofia favorita de conduta, assim como pelo ‘professor’ e
‘mestre’ desta ‘seita’ particular entre tantas outras. O Cristianismo é uma
doutrina contida em um documento literário; Erasmo, o humanista
educado, trará a fonte em sua língua original, com uma equilibrada e
anotada versão em Latim; e convida a todos que sigam o seu exemplo ao
lerem essa fonte e que façam dessa filosofia a sua forma de conduta. Ele
até deseja que a fonte seja divulgada em uma língua vulgar e moderna
para que o homem comum possa lê-la e levá-la ao seu coração. Ainda
assim, para um estudo sério do problema é necessário um conhecimento
de três línguas – latim, grego e hebreu. E este estudo não pode ser feito
com curiosidade, mas com reverência: a filosofia cristã não é uma
doutrina que deve ficar na memória e sim é um caminho de vida,
concretizada na pessoa de Cristo e deve ser seguida com devoção pelo
homem que teve o seu coração penetrado pelo exemplo.
Tudo isso soa muito cristão – mas muitos notarão que esta concepção de
Cristianismo não é muito diferente da atitude de um averroísta no tempo
de Siger de Brabant em relação à Aristóteles256. Devemos nos perguntar
em como a igreja se encaixará nessa concepção e o que se tornará da
penetração intelectual do Cristianismo e sua evolução em um sistema
amplo de teologia especulativa que ocorreu através dos padres e dos
escolásticos? Depois de 150 anos de história eclesiástica, será que
Erasmo não estava ciente da possível conseqüência em reformar o
Cristianismo ao depender de que cada cristão se apoiasse em um
entendimento pessoal de uma complicada fonte literária em grego e em
hebreu, com vários comentários em latim jogados entre as linhas?
Aparentemente, estava ciente disso – tanto quanto a sua geração de
reformadores sabia antes da experiência ensiná-los melhor. As razões
para este desconhecimento são pouco claras; são encontradas, por um
todo, na estrutura objetiva da situação intelectual e, por outro, nas
questões pessoais de Erasmo. O treinamento teológico que um homem
como Erasmo deve ter tido fora extremamente insatisfatório: um
escolasticimo epigônico, degenerado em distinções periféricas,
problemas irrelevantes e administrado por mestres que eram claramente
ignorantes dos textos bíblicos, incapazes de qualquer penetração
intelectual nos grandes sistemas escolásticos e de qualquer distinção das
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doutrinas perante as experiências espirituais e de suas circunstâncias
históricas. Qualquer indivíduo se recusaria a ver vestígios de
Cristianismo na massa indigesta da escolástica decadente. Essa atitude
repete-se vezes sem conta ao longo da modernidade. A revolta contra os
sub-produtos culturais dos epígonos induz uma revolta contra as fontes e
contra os autores originais; a justiça da revolta, no entanto, não é uma
garantia de que a vítima indignada foi capaz de agarrar o problema que
atiçara a sua indignação; em tais condições, é grande a tentação de
escapar do epigonismo ao jogar fora o trabalho do verdadeiro intelecto
que degenerou nas mãos de seus falsos sucessores. Esta foi a tentação na
qual Erasmo caiu – pois, como Voltaire, ela recrudesce em autores que
escrevem com brilho, mas que não pensam conscienciosamente”257.

5.3. O Elogio da Loucura
Essa postura de revolta fica clara em seu livro mais conhecido, o Encomium
Moriae, conhecido como Elogio da Loucura, sátira que fez para comemorar sua
amizade com Thomas More, quando se hospedou na casa deste durante a sua
segunda visita à Inglaterra em 1509. O título no original possui um trocadilho com o
nome de More que, transposto para o latim, significa “loucura”. Esta é, aliás, a
personagem principal, trajada em trapos e guizos, que se apresenta em um palco e
anuncia que tudo que se encontra no mundo está sob o seu domínio. Poucas vezes
um escritor conseguiu captar tão bem aquilo que Camões chamava de “o
desconcerto do mundo” em uma figura simbólica palpável; Erasmo deixa que a sua
Dama Loucura fale sobre os estúpidos (afinal, ela também é conhecida como
stultitia, estupidez em latim), sobre os sábios que proferem suas formas escolásticas
sem terem nenhuma noção do que acontece com a realidade e, principalmente, sobre
o clero, despido de qualquer função em uma era em que a crise já se instalou por
completo e, segundo Erasmo, é vista como uma banalidade. Contudo, é interessante
notar duas coisas: sua sátira pretende não deixar pedra sobre pedra sobre a situação
do mundo onde vive, mas, curiosamente, a Dama Loucura preserva os reis e os
príncipes e, no final do seu encômio, se permite a uma meditação inusitada sobre as
relações que existem entre a sua estupidez mundana e a loucura cristã, movida pela
fé que São Paulo fala como “a garantia dos bens que se esperam, a prova das
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realidades que não se vêem” em Hebreus 11:1. Sobre os reis, a Loucura fala que,
pelo menos, estes lhe prestam um “culto sincero”; se eles prestassem um mínimo de
bom senso – justamente um dos maiores inimigos da Moria –
“que vida seria mais triste e mais digna de fuga do que a deles? Ninguém
quereria pagar a coroa ao preço de um perjúrio ou de um parricídio, se
refletisse sobre o pés do fardo que se impõe àquele que quer realmente
governar. Assim que toma o poder, já deve pensar apenas nos negócios
públicos e não nos seus, só visar ao bem geral, não se afastar uma
polegada da observação das leis que promulgou e fazer executar, exigir a
integridade de todos na administração e nas magistraturas. Todos os
olhares voltam-se para ele, pois ele pode ser, por suas virtudes, o astro
benfazejo que garante a salvação dos homens ou o cometa mortal que
lhes traz o desastre”258.

De fato, é muita responsabilidade para qualquer ser humano que vive em
uma época que, como afirma a Loucura, os cardeais, os bispos e os padres perderam
a noção do que significa ser os sucessores de Cristo. Portanto, cabe ao príncipe
cuidar do que pode ser a nova sociedade. Mas como? Ele deve seguir a filosofia que
Erasmo prega, a filosofia de Cristo, que consiste em se libertar das amarras do corpo
para enfim atingir a plenitude do espírito em comunhão com a paz tão desejada por
Deus no momento em que criou o homem.
Como o próprio Erasmo observou – e ele aceita isso como uma conclusão
sua já que escreveu em carta ao teólogo Martin Dorpius que usou a Loucura como
uma máscara para dizer verdades que acreditava serem fundamentais – existem
semelhanças entre a filosofia de Cristo e a filosofia de Platão. Entretanto, se
observarmos com atenção o final do Encomium Moriae259, veremos que, no fundo,
Erasmo prega uma filosofia neo-platônica degradada em um ascetismo moral sem
nenhuma fidelidade prática. A tentativa de ligar a sua Dama Estulta e a loucura da
fé que Paulo anunciou fica dependurada numa inconsistência existencial por um
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simples motivo: a “loucura” cristã, por assim dizer, aponta para o transcendente,
enquanto a sua Loucura se ampara nas delícias deste mundo.
5.4. A obsessão pela Paz
Com isso, a dependência psíquica para que os príncipes transformem o seu
desejo de paz em uma realidade é cada vez mais constante. Isso ocorre por dois
motivos: a sua desilusão sobre o papel da Igreja e de sua liderança espiritual,
representada pelo papa Júlio II, que aterrorizou Erasmo a entrar com um exército
armado nas ruas de Roma em meados de 1515; e a sua visão idealizada de uma
Igreja que era iluminada por uma luz levemente católica, mas estruturada por uma
Antiguidade clássica que existia somente em seus pensamentos260. Sua tentativa de
voltar às raízes é, segundo Eric Voegelin,
“sincera no sentido de querer recapturar a essência do Cristianismo em
uma filosofia de conduta. O retorno às fontes evangélicas é um retorno às
vidas de Cristo e de seus apóstolos; a preocupação intensa com os
registros de suas ações e palavras deve servir ao propósito de transformar
a vida em conformidade com os grandes modelos. Este desejo por um
Cristianismo evangélico é acompanhado por uma atitude negativa que se
mostrou, na história da política e das idéias políticas, como o ingrediente
mais efetivo da posição erasmiana. Em primeiro lugar, Erasmo não está
satisfeito com a renovação da substância cristã através do retorno ao
Evangelho. Ele toma como dado que tal retorno significa a destruição da
civilização intelectual cristã. Em relação a isso, faz uma divisão cautelosa
e mascara suas verdadeiras implicações ao distinguir os teólogos
modernos dos antigos. Não há dúvida de que Erasmo perdeu contato com
a filosofia e a teologia especulativas de tal forma que não entende mais a
função civilizatória e estabilizante de uma análise intelectual, amparada
em um método conscencioso e sistemático, das forças espirituais
explosivas que se encontram no Novo Testamento. O que surpreende em
Erasmo é a sua inacreditável ingenuidade histórica261. Parece que não
tem noção do fato de que a existência das sociedades humanas é mais do
que uma ocasião para que indivíduos brilhantes mostrarem seu bom
gosto nas belles lettres, na elegância do estilo e seu conhecimento em três
línguas. A revolta do intelectual estava tão forte nele que amortizou a
importância da tradição e da disciplina intelectual e exagerou o seu valor
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em demolir brilhantemente os sintomas do mal. Podemos dizer dele o
que se diz sempre de vários intelectuais: que estava fundamentalmente
certo em sua revolta emocional, mas totalmente errado em sua resposta
intelectual. A reforma de Erasmo, tanto em seus aspectos positivos como
negativos, tem sua importância histórica porque mostra a extensão a que
chegou a desintegração das grandes tradições espirituais e intelectuais do
Ocidente antes do levante de 1517 – que mudou a situação radicalmente
através da penetração de fontes espirituais dos movimentos sectários na
vida pública das nações. A ambivalência da reação de Erasmo sobre a
Reforma, sua simpatia com a atitude de revolta e seu desprezo pelas
formas de pensamento mostram bem as dificuldades que surgem da fuga
de uma existência humanista em uma era de crise, em que pode se ter
uma vida piedosa, erudita e razoável, mas deficiente em força, intelecto e
espírito”262.

Sua ingenuidade histórica contaminaria como ele via a própria existência
humana. Ao lermos o seguinte trecho de Dulce Bellum, panfleto escrito em 1517,
não podemos esconder um riso melancólico de menoscabo:
“Primeiramente, que coisa existe na natureza mais doce ou melhor que a
amizade? Nenhuma, seguramente. E todavia, que outra coisa é a paz,
senão a amizade de muitos entre si? Do mesmo modo que, inversamente,
a guerra mais não é do que o rancor de um grande número. Além disso, é
tal a natureza das coisas boas, que quanto mais estão à vista, tanto trazem
consigo maiores vantagens. Por conseguinte, sendo a amizade de uma só
pessoa por outra algo de tão doce e salutar, que imensa felicidade não
será, se se ligarem, pelo vínculo da amizade, um reino com outro reino e
um povo com outro povo? Ao invés, a condição das coisas más é tal, que
quanto mais amplamente se tiverem espalhado, tanto mais merecem o
adjetivo. E assim, se é deplorável, se é criminoso que um homem se
oponha, com as armas na mão, a outro homem, quanto mais calamitoso e
quão mais criminoso não é que o mesmo ato seja praticado por tanto
milhares de homens? Graças à concórdia as coisas pequenas medram; por
culpa da discórdia, até a grandes se desvanecem. A paz é a procriadora e
a aleitadora de tudo quanto há de bom. A guerra, num ápice e de modo
definitivo, destrói, aniquila e suprime tudo quanto é alegre, tudo quanto é
belo, e derrama sobre a existência dos mortais um verdadeiro monturo de
todos os males. Em tempo de paz – como se para as coisas humanas
tivessem luzido uma espécie de nova Primavera –, cultivam-se os
campos, os vergéis florescem, os rebanhos pastam alegremente,
constroem-se casas de campo, edificam-se cidades, restauram-se as que
estão em ruínas, ornamentam-se e aumentam-se as que se erigiram, a
riqueza cresce, os contentamentos medram, a ordem pública floresce, a
religião afervora-se, a equidade vigora, a solidariedade humana avulta, as
artes profissionais ativam-se, o ganho dos pobres é mais abundante e
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mais esplêndida a opulência dos ricos. Resplandece o estudo das ciências
mais nobres, a mocidade é instruída, os velhos gozam de um descanso
tranqüilo, as jovens casam-se com bons auspícios, ‘as mães são louvadas
por uma prole que se assemelha aos pais’, brilham os bons e os maus
erram menos”263.

O menoscabo se deve à constatação de que, apesar de ser um belo
pensamento, sabemos que não pode virar uma realidade por um motivo simples: em
suas sentenças não existe aquela aguda sensibilidade ao problema do Mal que se
exige de um homem que enfrente com seriedade os problemas da vida. E Erasmo,
por ter uma inteligência ímpar, sabe disso, ocultando, por exemplo, qualquer
referência ao pecado original e à própria crise espiritual que a sua época vive; para
ele, o ser humano é alguém que se deixa guiar pela razão e esta lhe diz que a guerra
é ruim e que a paz é a única coisa necessária para o aperfeiçoamento da Civilização.
Mas a própria razão é somente um grão, como afirma no Elogio da Loucura264, uma
faculdade que pode ser quantificada e, dessa forma, perde-se completamente a
noção de suas qualidades espirituais, em especial a capacidade relacionada com a
fé: a de que o homem pode enfrentar as mais duras adversidades, entre elas a de
extrair bem do mal, num processo de conhecimento do real que somente o
sofrimento pode lhe dar.
5.5. A pleonexia
O choque entre a idéia do mundo que Erasmo concebeu e o mundo como é
provoca a relação entre a pleonexia do intelectual e a pleonexia do príncipe. Ambas
desejam que a paz no mundo seja feita por um soberano que imite Cristo em seu
modo ascético, que concretize a verdadeira renascença que é a filosofia dos
Evangelhos, para que os intelectuais humanistas possam viver tranqüilamente, sem
crises, numa idade de ouro em que tudo estará em plena harmonia e em plena
concórdia. Não se trata mais de ingenuidade histórica; trata-se talvez de um caso
exemplar de idealismo utópico que, em breve, mostrará as garras da verdadeira
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loucura. O desejo pelo poder pode ter suas boas intenções, mas isso não significa
que se tornarão concretizáveis. A pleonexia perverte o senso do real de tal forma
que a prudência se torna um mero instrumento sem nenhuma eficácia. O que
importa agora é que a idade de ouro, a prova de que vivemos em um tempo
glorioso, seja feita aqui na Terra e, preferencialmente, enquanto seus idealizadores
estiverem vivos.
Talvez não tenha sido por acaso que Thomas More encontrou-se com
Erasmo durante a comemoração em homenagem ao futuro rei Henrique VIII. A
trama da História já traçava suas linhas mestras em torno dessas duas pessoas que,
de certa forma, simbolizavam externamente o dilema que havia na alma do futuro
autor de Utopia. O jovem monarca só tomaria possa da coroa inglesa em 1509,
depois da morte de seu irmão, Arthur, além de casar com a esposa deste, Catarina de
Aragão, tia de Carlos V da Espanha, graças a uma leitura heterodoxa das Escrituras
feita pelo papa Júlio II. Contudo, mesmo naquela época, Henrique VIII já era um
homem com um caráter sem dúvida fascinante, mas também ameaçador e muitas
vezes mórbido. Tinha também a capacidade de disfarçar a sua inferioridade
intelectual cercando-se dos melhores homens do reino, como o Cardeal Thomas
Wolsey, que seria seu Lorde Chanceler por quase vinte anos, e o próprio More, que,
de advogado brilhante tornou-se xerife de Londres, representante da Câmara dos
Comuns e, depois, Chanceler durante o período mais tumultuado de seu governo.
Mesmo assim, sua pleonexia se estendia não só aos domínios de sua vida privada,
com seus inúmeros casamentos, mas também na vida pública, pois sempre arrumava
algum motivo para entrar em guerra com a França, com a Espanha e, como
veremos, com a própria Igreja Católica. Sua imprudência se revelou em uma
administração ousada, porém desajeitada: em 1535, quando já era o chefe da Igreja
Anglicana, comandou a Dissolução dos Monastérios, em que pilhou lugares sacros
sem nenhuma misericórdia e saqueou seus tesouros simplesmente porque seu
governo estava falido; entretanto, os políticos leigos quiseram uma parte do butim,
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o que Henrique os atendeu prontamente, esquecendo-se que, na hora da divisão,
pouco ficaria para o rei e para a própria nação265.
More e Erasmo tinham então a mesma crença sobre Henrique VIII – a de
que era um novo sol a surgir no horizonte da renascença européia. Mas também
sabiam que o rei inglês não era um modelo de ascetismo. Essa atitude ambígua em
relação ao papel dos intelectuais como conselheiros reais é um dos assuntos pouco
discutidos nos estudos sobre o humanismo porque ninguém fala o que acontecia
realmente: vivia-se em um mundo dominado pela ordem implacável do poder em
que os reis e os príncipes anseiam agir como deuses. Esta é a conseqüência concreta
quando se desintegram as forças espirituais de uma religião como o Cristianismo:
acentua-se a incapacidade do intelectual de ver que a História já superou o nível
cosmológico e que entra em um novo período de seu curso, sem nenhuma forma de
decifrá-lo teoricamente. Esse período só pode ser entendido dentro da sua libido de
alterar a estrutura da realidade. A conclusão é lógica: algo terá de ser extirpado de
uma vez por todas para que as coisas continuem segundo o desejo dos homens
possuídos pela Senhora Loucura. Mas o quê?
6. A DESORDEM ESPIRITUAL DO INTELECTUAL E DO PRÍNCIPE
Thomas More tentará responder a essa pergunta nos dois escritos que fez
entre 1503 e 1515, A Vida de Pico della Mirandola e A História do Rei Ricardo III.
Encontrava-se com uma carreira pública consolidada, trabalhando como advogado e
também como um dos xerifes administrativos de Londres, além de já ter ficado
viúvo de Jane Colt (falecida por razões inexplicáveis aos 23 anos) e casado uma
segunda vez com Alice Middleton, seis anos mais velha que ele, também viúva e
herdeira de algumas propriedades de seu falecido marido. Nutria ainda o desejo de
ser aceito pela comunidade de eruditos que o cercavam; por isso, resolveu escrever
sobre pessoas históricas que pudessem lhe dar o material necessário para uma forma
que há muito o interessava: a hagiografia.
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A hagiografia consistia no relato da vida de um personagem marcante que
pudesse servir como exemplo moral. More tinha o olhar agudo de alguém que podia
ver o que acontecia na alma de um homem – e escrever neste gênero o permitira
realizar algo que ninguém mais poderia fazer. Havia a intenção de dialogar com a
recente tradição de escrita e de retórica, mas também sabia que podia trilhar um
caminho todo seu, numa combinação surpreendente e irônica de uma visão de
mundo clássica e de um pensamento que recuperasse as questões centrais da
existência cristã. Neste ponto, Thomas More foi único, para não dizer
idiossincrático, quando estudamos a Renascença do Norte: ele propositadamente
confronta topoi humanistas, como a autonomia do homem de ciência em relação à
natureza e a natureza do bom ou do mau governo, com suas preocupações
religiosas, em especial a dependência da criatura frente aos desígnios divinos, para
chegar a uma pergunta que aparentemente só encontrará uma resposta no final de
sua vida: o que fazer em um mundo que abandonou Deus?
É aqui que se encontra a peculiaridade de More em relação ao resto da
produção literária do Renascimento europeu: a consciência de que o mundo não
estava apenas em crise – já estava em completa desintegração. Pode existir uma
indefinição sua em relação ao problema do poder, mas nunca se pode confundi-lo
com a ingenuidade histórica de um Erasmo. More sabia o que acontecia e quais
seriam as conseqüências porque possuía o senso de simultaneidade que o permitia
olhar para o curso da História sub specie aeternitatis. E reconhecia que a perda
desta perspectiva era o início do fim da Civilização sobre o qual foi educado.
6.1. Pico della Mirandola
Percebe-se essa melancolia na tradução da biografia A Vida de Pico della
Mirandola (Life of Picus)266, escrita por volta de 1502 e 1503 como presente de
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final de ano para uma amiga devota chamada Joyce Leigh. Como o próprio título
diz, seu assunto é a trajetória do italiano Giovanni Pico, conde de Mirandola,
filósofo neo-platônico que avançou em grandes descobertas filosóficas, defendendo
sempre o uso da razão para uma compreensão adequada da fé, desde que a primeira
não fosse desprezada, pois era, de todas as faculdades humanas, a que mais ajudaria
o homem a entender a natureza. Nascido em 1463 e morto prematuramente em
1496, aos 33 anos de idade, Pico criou uma lenda ao seu redor graças à sua
inteligência aguçada e à sua capacidade de colecionar inimigos por causa da ousadia
em anunciar as suas novecentas teses sobre uma nova forma de ver o homem.
Armado de uma erudição incomparável, Pico resumiu seu trabalho em um pequeno
discurso que influenciaria o modo de pensar do Renascimento e depois de todo o
mundo moderno: o Discurso sobre a Dignidade do Homem (1487). O título é
enganosamente simples; ao ler a palavra “dignidade” entenda “autonomia”.
Segundo Pico, o maior de todos os milagres feito por Deus é o homem porque,
através da razão, este é senhor do seu próprio destino. O conde italiano se pergunta
logo no início de seu pequeno tratado:
“Ora, enquanto meditava acerca do significado destas afirmações, não me
satisfaziam de todo as múltiplas razões que são aduzidas habitualmente
por muitos a propósito das criaturas, familiar com as superiores, soberano
das inferiores; pela agudeza dos sentidos, pelo poder indagador da razão
e pela luz do intelecto, ser intérprete da natureza; intermédio entre o
tempo e a eternidade e, como dizem os Persas, cópula, portanto, himeneu
do mundo e, segundo atestou David, em pouco inferior aos anjos.
Grandes coisas estas, sem dúvida, mas não as mais importantes, isto é,
não tais que consintam a reinvidicação do privilégio de uma admiração
ilimitada. Porque, de fato, não deveremos nós admirar mais os anjos e os
beatíssimos corpos celestes?”267.

uma vida de reclusão religiosa. A partir daí, Pico é um exemplo de santidade, dando conselhos a jovens que o
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O que Pico descreve nessas linhas é a visão do homem como intermédio
entre a ordem espiritual e a ordem mundana, o ponto de contato do metaxo que
permeia a estrutura da realidade. Isso mostra que a ruptura que o humanismo
provocou no conceito de antropologia não foi aleatória ou súbita; houve, isso sim,
um lento processo pelo qual o ser humano se deu conta de suas capacidades para
transformar a natureza que começou a idolatrar, só que, ao avançar sobre ela,
privilegiando o uso da razão em detrimento de uma fé atrofiada, o homem ganhou
autonomia mas esqueceu-se que continuava dependente de algo que o mantinha. O
ser humano é uma obra de natureza indefinida e foi colocado no meio do mundo,
como Pico percebe nesse trecho em que personifica a voz de Deus e que liga a
criatura até a descendência de Adão:
“‘Ó Adão, não te demos nem um lugar determinado, nem um aspecto que
te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e
possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente
desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. A natureza bem
definida dos outros seres é refreada por leis por nós prescritas. Tu, pelo
contrário, não constrangido por nenhuma limitação, determinarás para ti,
segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei. Coloquei-te no meio do
mundo para que daí possas olhar melhor tudo o que há no mundo. Não te
fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu,
árbitro e soberano artífice de ti mesmo, te plasmasses e te informasses, na
forma que tivesses seguramente escolhido. Poderás degenerar até os seres
que são as bestas, poderás regenerar-te até às realidades superiores que
são divinas, por decisão do teu ânimo’”268.

A autonomia do homem perante a natureza o faz senhor de seu destino e,
conseqüentemente, capaz de dominar os mínimos detalhes do mundo – e da
estrutura da realidade. Apesar de afirmar que a razão é um dom de Deus, fica claro
que, para Pico, ela é o principal instrumento que possibilita o homem viver sem se
importar o que Deus deseja porque essa é a Sua vontade. A natureza indefinida da
criatura o transforma em um camaleão, em uma metamorfose constante que, no
fundo, foge da presença de Deus no mundo porque ele próprio se iguala ao Criador.
É claro que há sempre um motivo nobre para tal atitude: a busca da paz. Aqui a
filosofia da concórdia de Pico della Mirandola se aproxima do humanismo
268

Idem, pág. 57.

172

evangélico de Erasmo e ambas autorizam existencialmente, sem nenhum limite, a
pleonexia do intelectual que permitirá a concretização dessa paz através do uso
correto da razão269. E quem fará isso? Ora, o próprio intelectual, representado por
pessoas como o ousado Pico ou o ingênuo Erasmo:
“E perguntemos ao justo Job, o qual antes de ter sido gerado para a vida
fez um pacto com o Deus da vida, que é que o sumo Deus deseja
sobretudo, daqueles milhões de anjos que estão na sua presença; ele
responderá, certamente: a paz, conforme nele se lê, ‘Aquele que faz a paz
nos céus’. E porque a ordem mediana é, para a inferior, intérprete dos
preceitos da ordem superior, que as palavras do teólogo Job seja para nós
ilustradas pelo filósofo Empédocles. Este, como atestam os seus poemas,
simboliza com o ódio e com o amor, isto é, com a guerra e com a paz, as
duas naturezas da nossa alma, a partir das quais somos levados ao céu ou
precipitados aos infernos. E ele, naquela luta e discórdia, transtornado
como se fosse um louco, lamenta-se por ter sido arrastado para o abismo,
para longe dos deuses.
É indubitável, ó Padres, que múltiplas são as discórdias entre nós, temos
lutas intestinas graves e piores do que guerras civis, que só a filosofia
moral poderá acalmar, se lhes quisermos fugir e se quisermos obter a paz
que nos conduza ao alto, de modo a colocar-nos entre os eleitos do
Senhor. Mas se antes de tudo o homem que há em nós pedir trégua aos
seus inimigos, travará os descompostos tumultos do animal multiforme e
o ímpeto, o furor e o assalto do leão. Depois, mais solícitos relativamente
ao nosso bem, se desejarmos a segurança de uma paz perpétua, esta virá e
coroará abundantemente os nossos votos, e morto um e outro animal,
como vítimas imoladas, instituir-se-á um pacto inviolável de santíssima
paz entre a carne e o espírito.
A dialética acalmará a razão tumultuosamente mortificada entre os
contrastes das palavras e dos silogismos capciosos. A filosofia natural
acalmará os conflitos da opinião e os dissídios que atormentam, dividem
e dilaceram de modos diversos a alma inquieta. Mas acalma-los-á de
modo a recordar-nos que a natureza, como disse Heráclito, é gerada pela
guerra e, por isso, chamada por Homero luta. Nesta, no entanto, não
podemos encontrar uma verdadeira calma e paz estável, dom e privilégio
da sua senhora, isto é, a santíssima teologia. Esta mostrará o caminho e
servir-nos-á de guia; esta, vendo-nos apressados, de longe gritará: ‘Vinde
a mim, vós que viveis laboriosamente, vinde e eu vos reconfortarei, vinde
e dar-vos-ei a paz que o mundo e a natureza não vos podem dar’.
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Chamados de um modo tão persuasivo, convidados com tanta
benignidade, voando para o abraço da beatíssima mãe, com pés alados
como terrenos Mercúrios, gozaremos a paz desejada, a santíssima paz, a
indissolúvel união, a amizade concorde pela qual todas as almas não só
se acordam numa única Mente que está acima de cada mente, mas
também de uma maneira inefável se fundem num só. Esta é a amizade
que os Pitagóricos dizem ser o fim de toda a filosofia, esta é a paz que
Deus põe em ato nos seus céus, que os anjos descendo à terra anunciaram
aos homens de boa vontade, a fim de que mediante esta também os
homens, subindo ao céu, se tornassem anjos. Esta paz desejemos-la aos
amigos, desejemo-la ao nosso tempo, invoquemo-la em cada casa em que
entremos, invoquemo-la para a nossa alma para que ela se torne morada
de Deus, para que, rejeitadas as impurezas com a moral e a dialética, se
adorne da mais vasta filosofia como se fosse um ornamento real, que
coroe o frontão das portas com a grinalda da teologia, de tal modo que
desça sobre ela o Rei da glória e, vindo com o Pai, estabeleça nela a sua
morada”270.

O trecho explicita a mística intramundana de Pico. A filosofia natural trará a
paz que o mundo precisa e só então a teologia poderá realizar a sua tarefa; a fé fica
subjugada à razão e não em equilíbrio com ela, como deveria para que o homem
tivesse um conhecimento correto das coisas. Homens como Pico, Marsílio Ficino,
Erasmo e John Colet acreditarão que cabe a eles a missão de trazer paz ao mundo.
Contudo, como o próprio Pico reconhece ao citar Heráclito, a natureza é gerada pelo
conflito, pela luta e pela guerra; negar isso deliberadamente não é apenas um
pensamento utópico repleto de boas intenções; é a criação de uma realidade
alternativa que, para dar certo, deve substituir o concreto pelo abstrato, o humano
pela idéia, o conhecimento incerto em uma falsa ignorância que, no fundo, pode ser
dominada através de instrumentos simples como a razão humana porque o homem
tem sua autonomia confirmada pela sua própria capacidade de ser Deus. Como
alguém chegou a essa conclusão, ninguém sabe. O que importa é que, dentro da
estrutura do real, o ser humano resolveu extirpar justamente o seu firmamento para
ficar somente com o mundo e a sociedade ao seu bel-prazer.
6.2. A existência é uma batalha contínua
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Todas as idéias descritas acima servem como pano de fundo para o
entendimento da intenção de Thomas More ao escrever sobre a vida de Pico della
Mirandola. No fundo, a versão dessa biografia, adaptada de um texto feito pelo
sobrinho do conde, fala sobre temas humanistas que deveriam incomodar More e
sobre os quais teria meditado por muito tempo: o dilema entre a vida contemplativa
e a vida ativa, o problema da providência divina versus a virtú do indivíduo que
comanda sua própria história (e que, depois, como veremos em Ricardo III, se
tornará a virtú do governante auto-suficiente), o crescimento da pleonexia do
intelectual disfarçada em devoção religiosa e, sobretudo, a questão que deveria
provocar mais ansiedade em seu espírito – como conhecer suas virtudes e seus
vícios e dominar estes últimos? E mais: Será que, com sua dominação, é possível
afirmar que já se está salvo?
O olhar que More lança sobre Pico só pode ser compreendido dentro desta
lista de questionamentos – e que colocam o resto de sua obra, até mesmo a
aparentemente paradoxal Utopia, em uma coerência exemplar, apesar de todas as
contradições interiores que deveriam viver em seu íntimo. Afinal, em muitos
trechos do livrinho, tem-se a impressão de que More se reflete no próprio Pico:
ambos são sujeitos com intensa capacidade intelectual, mas que vivem uma
inquietação religiosa que os dilacera; ambos se voltam para a pesquisa do
conhecimento como uma forma de agradar a Deus; e ambos têm o desejo de se
retirar da vida ativa e se voltar completamente para a contemplação dos céus. A
diferença é que, no momento em que More escreveu sobre Pico, o primeiro tinha
decidido pela vida da corte e dos tribunais, enquanto o segundo morreu como um
monge.
Portanto, o que temos aqui não é uma mera hagiografia sobre o modelo do
intelectual humanista; More usa Pico como exemplo de um outro tipo de homem –
o que quase sucumbiu à tentação da soberba do conhecimento e não aceitou o
caminho de sua vocação religiosa. Na introdução que dedicou à sua amiga Joyce
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Leigh, More escreve que fez o livro para ajudar os outros a refletir sobre “o
aumento crescente da virtude e do amor de Deus”. Ora, mas ele não fez exatamente
o oposto do que Pico decidiu no final de sua vida – partindo para a labuta da
advocacia e determinado a influenciar o Parlamento inglês? Onde poderia encontrar
a virtude e o amor de Deus na confusão do negotium? Aqui podemos perceber um
conceito desenvolvido por Platão e Aristóteles e que More renovará como poucos
na História: a fusão entre o trabalho laico e a santificação no cotidiano se torna uma
nova forma de vocação em que o exercício de uma vida pública é o caminho justo
para agradar a Deus. Por isso, faz sentido a crítica de More a Pico no final de seu
livro, quando insere ironicamente o discurso fúnebre de Frei Giralomo Savonarola,
então amigo do falecido conde, que, através de uma visão dada pela Virgem Maria,
afirma que o grande intelectual não se encontrava na luz do Paraíso, como se
esperava, mas no fogo do Purgatório, pois não cumprira a sua vocação espiritual ao
dedicar-se, quando jovem, aos jogos estéreis da filosofia natural. Não havia
diferença entre a sua devoção de ler a Escritura todos os dias e a procura exaustiva
pelo conhecimento da natureza; as duas atitudes são apenas formas da pleonexia que
consumia Pico e que muito provavelmente More via em si mesmo. O seu uso da
ironia com a fala de Savonarola, reconhecido herege, mostra que nem ele tinha a
certeza de ter escolhido a vocação certa; a comprovação disso está nos ciclos de
poemas que More colocou como apêndices, um deles chamado de Doze Regras
para a Batalha Espiritual e que tem as seguintes estrofes:
Whoso to virtue esteemeth hard the way
Because we must have war continual
Against the world, the flesh, the devil, that aye
Enforce themselves to make us bond and thrall,
Let him remember that choose what may he shall
Even after the world, yet must he need sustain
Sorrow, adversity, labour, grief and pain.
Think in this wretched world´s busy woe
The battle more shard and longer is I wis
With more labour and less fruit also
In which the end of labour labour is:
And when the world hath left us after this
Void of all virtue: the reward when we die
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Is nought but pain and fire perpetually.271
(Para quem a virtude é um difícil caminho
porque estamos sempre em luta contínua
contra o mundo, a carne, o demônio, aquele
que nos força a ficar ligados aqui embaixo,
deixe-o lembrar que, seja qual for a sua escolha,
ele, mesmo depois deste mundo, enfrentará
tristeza, obstáculos, trabalho, luto e dor.
Pense na dor deste mundo corrompido
Onde a batalha é mais árdua e longa,
Em que quanto mais trabalho menos frutos
Temos para terminar o trabalho com mais
Trabalho ainda: pois quando o mundo nos
Deixar mais vazios de virtude, a recompensa
Ao morrermos será a dor e o fogo eternos)
A expressão wretched world (mundo corrompido) voltará várias vezes na
obra de More e indica precisamente como ele vê o palco onde ocorre o drama de sua
vida: um lugar onde a guerra é contínua, onde a procura pela virtude é marcada pela
incerteza e onde ninguém sabe se será salvo ou se cairá na dor da purgação. É mais
provável a última opção – e, através da vida de Pico della Mirandola, More
exemplifica a pleonexia do homem de espírito, seja filósofo ou devoto, como uma
desordem espiritual que acontece principalmente pelo desejo de controlar o mundo
e transformá-lo em algo pleno de paz – um puro conceito filosófico em que a
criatura perde o seu papel integral e será em breve assassinada por qualquer motivo,
seja a harmonia das belles lettres ou a harmonia de um governo272.
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6.3. Ricardo III
Esse é o tema de A História do Rei Ricardo III (The History of King Richard
the Third)273, escrito por volta de 1512 e 1515 e deixado incompleto sem nenhum
motivo aparente. Dessa vez, More faz uma hagiografia pelo avesso; se na vida de
Pico, ele usa uma estrutura parecida com a que foi usada em coletâneas medievais
sobre santos, como a Legenda Áurea274, em que o personagem retratado é exposto
em três blocos temáticos – antes do nascimento, sua nacionalidade e genealogia, sua
grandeza prevista pelo modo como veio ao mundo; sua vida, com a narração de sua
infância e juventude, as coisas mais importantes que fez, suas virtudes e milagres; e
depois de sua morte, com seus cultos e milagres – há a inversão irônica, quase
macabra, deste gênero. A intenção é clara: More deseja fazer a anatomia da tirania e
Ricardo III é a encarnação suprema do Mal que aflige o reino da Inglaterra.
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Eis aqui um breve resumo de A História do Rei Ricardo III: “Quando Eduardo IV morreu em 1483, deixou
dois filhos, Eduardo, Príncipe de Gales, doze anos, e Ricardo, Duque de York, nove anos. O irmão mais novo
do rei morto, Ricardo, Duque de Gloucester, conspirou com o Duque de Buckingham, Henry Stafford e com
Lorde William Hastings (More chama Buckingham de ‘Edward’ e Hastings de ‘Richard’) para buscar o
Príncipe Eduardo, que morava no castelo Ludlow, a moradia tradicional do príncipe de Gales. O jovem
Eduardo estava sob a tutela do Conde Anthony Rivers, o irmão de Elizabeth Woodville – a rainha de Eduardo
IV – e de seu filho pelo primeiro casamento, Richard Grey, Marquês de Dorset. Ricardo explorou os medos
de seus contemporâneos de que a família da rainha poderia usar as crianças reais para destruírem inimigos e
os incluía na lista. Ricardo e Buckingham interceptaram Rivers e Grey em Northampton e os prenderam.
Depois, Ricardo os mandaria para o cadafalso sem julgamento. A criança real foi trazida por Ricardo e seus
amigos conspiradores foram para Londres, onde descobrem que a Rainha Elizabeth fugira para o santuário na
Igreja de São Pedro na Abadia de Westminster com o pequeno Duque de York. Ela sabia que poderia manter
os filhos a salvo, se mantivesse um à sua guarda. Mas Ricardo, Buckingham e Hastings convencem o
conselho da regência que o direito do santuário não deve ser dado a uma criança que não cometera nenhum
crime. Confrontada com o fato de ver a criança ser retirada à força, Elizabeth desiste e os dois garotos são
presos na Torre de Londres.
Enquanto isso, Ricardo se movimenta rumo à usurpação da coroa. Ele decidiu que Hastings, cuidadoso
com as crianças de Eduardo IV, não o seguiria na usurpação e assassinato. Então move uma acusação de
traição contra seu comparsa leal e consegue sua execução sumária. Depois alega que seu irmão morto,
Eduardo IV, era um bastardo, desta forma difamando o bom nome de sua mãe ainda viva. Ricardo ainda
argumenta que o casamento de Eduardo com Elizabeth Woodville era inválido porque o rei havia jurado
anteriormente casar com outra mulher, Jane Shore. Por conseqüência, os dois príncipes presos na Torre eram
bastardos e o jovem Eduardo V não tinha direito ao trono da Inglaterra.
Buckingham se torna o braço direito de Ricardo ao fazer que Londres o aceite como rei – o que é feito.
Para assegurar sua coroa, Ricardo manda matar as duas crianças enquanto dormem. Mas agora começam as
desconfianças de seus companheiros de conspiração. Buckingham se sente traído. Ele se torna o carcereiro
judicial do cardeal John Morton, preso por ser um dos opositores de Ricardo depois da morte de Hastings, e
Buckingham é incitado pelo audaz clérigo a se rebelar contra o novo rei. E é aqui que a História de More
termina repentinamente”. Cf. MARIUS, Richard. Thomas More – A Biography, Yale Press, 2001, págs. 100101.
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O fato de existirem várias histórias contraditórias sobre se Ricardo foi ou
não o tirano que More e outros historiadores subseqüentes afirmaram que era não
faz parte de nossos interesses275. Desde a famosa peça de Shakespeare – por sua
vez, inspirada no relato de More, que só seria publicado postumamente, em 1557 –
a figura de Ricardo, Duque de Gloucester ficou como o modelo do homem incapaz
de fazer qualquer bem, disposto a eliminar qualquer um que atrapalhasse o seu
caminho, inclusive seus sobrinhos, duas crianças inocentes assassinadas por
capangas sem misericórdia. Em seus Historische Fragmente, Jacob Burckhardt fala
que Ricardo não foi “um monstro, mas um terrorista (...) um Robespierre da
realeza”276. Certamente More contribuiu para essa visão ao inverter a forma literária
da hagiografia para confrontar, discutir e argumentar dois temas humanistas que já
estavam esboçados na vida de Pico, mas que agora encontravam seu raciocínio
pleno: a transformação do mundo em um palco onde a luta pelo poder é a única
coisa que resta para o homem e, com isso, estetiza a própria existência humana,
limitando-a no problema do “Estado como obra de arte”, para usarmos outra
expressão de Burckhardt277; e a pleonexia do príncipe como reflexo da alma de uma
sociedade que substituiu os desígnios divinos por uma virtú individual que se
assemelha muito a uma revolta contra a Criação.
6.4. A obsessão pelo Poder
Se o leitor percebeu alguma semelhança com os escritos de Nicolau
Maquiavel278, em especial O Príncipe (1516), escrito um ano depois da biografia de
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Nicolau Maquiavel (1469-1527), diplomata, filósofo político e dramaturgo italiano. Inúmeros livros foram
escritos sobre sua obra, marcada por um pessimismo moral e um ceticismo religioso que influenciariam toda a
ciência política da modernidade. Seus livros mais famosos são O Príncipe, Discursos sobre a Primeira
Década de Tito Lívio, História de Florença, A vida de Castruccio Castracani, A Arte da Guerra, além de
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More sobre Ricardo, mas publicado somente em 1532, não está equivocado. Podese dizer que More e Maquiavel respiravam o mesmo ar de problemas entre o final
do século XV e o início do século XVI e é uma pena que nunca se tenham
encontrado para discuti-los adequadamente. Essa situação se deve à famosa guerra
de 1494 das três maiores potências da época – França, Espanha e Alemanha –
contra uma Itália que tentava aproximar-se de um modelo de república, apesar do
avanço de um papado que andava de mãos juntas com o desejo de ser um César
imperial279. Foi um evento que traumatizou uma geração inteira de humanistas e que
acentuou ainda mais o clima crescente de crise religiosa:
uma divertidíssima sátira chamada A Mandrágora. Para o leitor conhecer melhor tanto a vida como o
pensamento de Maquiavel, sugerem-se os seguintes livros: Maquiavel no Inferno, de Sebastian de Grazia
(Companhia das Letras, 1998) e Thoughts on Machiavelli, de Leo Strauss (Chicago University Press, 2004).
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Eric Voegelin explica a situação de choque prestes a explodir entre os poderes espirituais e seculares que
terminaria com o “trauma de 1494”:
“A Christianitas medieval estava se desintegrando entre a Igreja e os Estados Nacionais. Este
panorama geral parece ser o mais adequado que falar do fim da era feudal ou da ascensão da monarquia
absoluta, porque essas classificações tardias restringem o problema para desenvolvimentos posteriores e
específicos e acentua uma historiografia secularista ao observarmos a política do século XV. A decomposição
da Christianitas afetou tanto a ordem espiritual como a temporal e chegou a tal ponto que as esferas que
tocavam um espírito em comum e que induziam uma efetiva cooperação entre as pessoas, apesar de quaisquer
divergências (até porque existia um senso de obrigação de participar do espírito do Todo) estavam perdendo
seus pilares. O ‘desmoronar-se’ significa literalmente a quebra de um todo espiritual em jurisdições legais
seculares; significa a insistência inflexível em direitos e em procura de interesses pessoais e institucionais,
sem se importar com a destruição da ordem total. A tentativa de reformar a Igreja através de concílios e a
tentativa posterior em dar à Igreja uma representação constitucional permanente mostrou-se um desastre
porque os interesses pessoais e nacionais não podiam mais ser subordinados aos interesses gerais. Se a Igreja
universal não caísse em uma paralisia parlamentar ou então se partir em igrejas nacionais, a representação
efetiva só poderia ser assumida por uma cabeça monárquica. Do fracasso dos concílios como os
representantes do espírito surge o papa mecânico como o representante da instituição. No âmbito das idéias
podemos observar a transição de homens como Giuliano Cesarini, Enea Silvio Piccolomini e Nicolau de Cusa
de um conciliarismo precoce para uma posição que Dempf caracterizaria como Monarcocistas – isto é,
homens que prefireriam uma representação constitucional mas se curvam ao que é historicamente inevitável e
se tornam monarquistas.
No terreno temporal podemos observar uma consolidação similar das instituições para uma
concentração da função representativa da cabeça monárquica. A Guerra dos Cem Anos entre a Inglaterra e a
França foi o grande processo em que o campo europeu e ocidental de associações feudais e pessoais foi
desentranhado e as antigas unidades políticas foram consolidadas nos reinos nacionais e territoriais da
Inglaterra e da França. O desentranhamento foi seguido pela consolidação interna. A Guerra das Rosas foi a
última luta feudal sob o comando da nação e terminou em 1485 com o estabelecimento da monarquia Tudor.
Ao mesmo tempo, Luís XI consolidou a monarquia absolutista francesa através de decreto governamental em
1469; e em 1480 o poder real foi consideravelmente fortalecido com a extinção dos Anjou. Nesta mesma
época, o casamento de Fernando de Aragonha com Isabela de Castelha trouxe a unificação política da
Espanha, enquanto a vitória de Granada em 1492 assegurou o território da nova monarquia.
A consolidação das três monarquias ocidentais se completou quando a tempestade se abateu sobre a
Itália em 1494. Na época, o equilíbrio do poder entre as cinco maiores unidades políticas da península –
Milão, Veneza, Florença, a Igreja-Estado, e Nápoles – era o sistema político da Itália, descrito
admiravelmente por Guicciardini em Storia Florentina. No coração deste sistema estava o próximo
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“Os membros mais inteligentes e sensíveis desta geração devem ter visto
a realidade do poder em um momento de sua crueldade existencial
quando ela destrói uma ordem e quando a destruição é um fato brutal sem
nenhum sentido, razão ou idéia. É difícil falar para esses homens
qualquer história sobre moralidade na política. Com o olhar
experimentado do moraliste vão diagnosticar o moralista na política
como o aproveitador do status quo, como o hipócrita que deseja que
todos sejam morais e amantes da paz depois que o seu desejo de poder o
levou em a posição que somente ele quer manter. O diagnóstico
psicológico está fundamentalmente correto e se aplica com freqüência.
Sob este aspecto, um homem como Maquiavel que teoriza sobre a base
de uma experiência cruel do poder é uma figura honesta e saudável,
certamente muito mais preferível ao homem contratualista que tenta
encobrir a realidade do poder sob uma ordem estabelecida fundada em
uma trapaça moral, para não dizer imoral, de consentimento.
Ainda assim, a experiência é traumática, pois pode cegar um homem ao
fato de que o mistério do poder não é o principal na política – pela
simples razão de que o desejo de poder não é o que move a natureza
humana. Enquanto Maquiavel não era cego aos outros fatores na política,
sua imagem da realidade está certamente fora de foco; e esta distorção
violenta do real deve ser compreendida através dos eventos de seu tempo.
Desse trauma vem a concentração, em primeiro lugar, da racionalidade
da ação política sem a preocupação com os princípios, sejam morais ou
quaisquer outros, e, em segundo lugar, na importância de uma
organização militar eficaz”280.

entendimento entre Nápoles, Florença e Milão, em que, por volta do meio do século XV, Cosimo de Médici
foi enviado com o propósito de equilibrar o poder do papado e de Veneza. De fato, o equilíbrio era precário; e
depois de 1474 encontramos um realinhamento de Milão, Florença e Veneza contra o papado e Nápoles. As
perturbações sangrentas terminaram em 1480 através dos esforços diplomáticos de Lorenzo, o Magnífico, e o
velho sistema, tendo a tripla aliança de Cosimo em seu centro, foi restaurado e mantido até a morte de
Lorenzo em 1492. A subseqüente aliança secreta entre Nápoles e Florença pela espoliação de Milão levou a
Ludovico Sforza pedir ajuda à França para uma invasão. O equilíbrio de poder tinha sido a organização
nacional da Itália. Apesar de poucas, mas freqüentes perturbações, poderia ter durado e se tornado a base para
um desenvolvimento interno rumo a uma organização nacional mais estável. Este ponto deve ser considerado
ao analisarmos os efeitos revolucionários deste combate no reino das idéias.
O sucesso dos invasores franceses, espanhóis e alemães e a redução dos estados italianos à
impotência política foi um evento sem sentido além da esfera do poder nu. Naquela época a Itália era um país
próspero e era a área mais civilizada da Europa. A invasão não teve sentido ao reduzir uma região colonial
por países com economias progressistas; também não teve sentido nos termos de uma revolução social ou de
um levante popular; também não havia questões de princípios políticos ou morais; e também não havia a
questão de um movimento religioso, como o que aconteceu com as guerras da Reforma. Em suma: princípios
econômicos, morais, sociais de justiça social; idéias sobre a organização política, os movimentos espirituais e
ou de facções religiosas, não tinham qualquer relação com o evento; era um caso claro de um poder mais forte
e com uma melhor organização militar vencendo sem perdão sobre um poder mais fraco e sem um bom
equipamento militar”. Cf. VOEGELIN, Eric. History of Political Ideas Vol IV – Renaissance and
Reformation. University of Missouri Press, 2004, pág. 36-37.
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A eficiência desta organização militar só pode ser feita através de um líder
que a possa comandar sem nenhum escrúpulo moral. Tal organização será vista
como uma obra perfeita, sem falhas; o seu condutor, o condottiere, é o artista que
não se importará com a realidade e que terá a chance de expandir a sua criação para
os quatro cantos do mundo. O Estado como obra de arte é a semente para um futuro
império, sem dúvida; e o condottiere é o príncipe que trará unidade à nação ferida
pelo implacável mistério do poder.
Entretanto, o condottiere não conseguirá isso sozinho. E sabe disso. Logo,
cerca-se-á de conselheiros que o ensinarão três coisas: que ele possui a virtú, o
poder de ser senhor de seu destino e o da nação, para mudar segundo seus planos os
caprichos da fortuna, sempre melindrosa e incapaz de mostrar crença numa
providência divina porque, com a predominância da discórdia, não pode haver mais
justiça. O resultado disso é muito simples: a incapacidade do condottiere em confiar
em alguém, disfarçando a sua fraqueza moral com gastos exorbitantes que procuram
mostrar um poder que nunca possuiu e nem possuirá.
6.5. O desaparecimento da Justiça?
Ricardo III será o condottiere inglês, o príncipe que alcançará a coroa “não
através da guerra, mas através da lei”281, como explica Thomas More no início de
sua biografia. Esta era a preocupação central do jovem inglês: a de que a tirania
poderia ser alcançada não através de meios ilícitos, como guerras e espoliações, mas
através dos meios legais e justos que o próprio reino determinou. Isso mostra como
o problema da injustiça se torna cada vez mais freqüente na educação humanista;
pouco a pouco, a velha noção tomista de que justiça é “um modo de conduta
segundo o qual um homem, movido por uma vontade constante e inalterável, dá a
cada um o seu direito”282 se transforma em uma ação exterior sem nenhum sentido
simplesmente porque ninguém sabe mais o que é um homem e ninguém sabe qual é
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o seu direito. O indivíduo não é mais uma pessoa; é o membro de um reino, o
funcionário de um governo que cumpre determinadas funções que saíram da cabeça
de um rei. Não há mais espaço para a consciência, para a vida interior, pois o
príncipe quer dominá-la a qualquer custo. Se Goethe afirmava que “conhecer-se
como homem é reconhecer-se como injusto”, então o Ricardo III de More é o
exemplo diabólico da inversão do humano, de alguém enfastiado pela sua própria
pleonexia.
Não é por acaso que More insiste em descrever a deformidade física de
Ricardo como prova da desordem espiritual que ataca as suas intenções e as do
reino que tenta usurpar. Pouco a pouco, todas as pessoas do reino são manobradas
de acordo com suas necessidades; mas elas não entram em seu jogo por ingenuidade
– a corrupção moral e espiritual já está incrustada em suas almas. O falecido rei
Eduardo é um adúltero; a rainha é tíbia; os membros do Parlamento se vendem por
um pedaço de terra; o povo fica encantado com os sermões de falsos pregadores – e
toda a base de comunicação racional se fragmenta em uma série de discursos pífios
que More mimetiza perfeitamente, como se quisesse reproduzir os sofismas daquela
época e mostrar como refletem uma visão de mundo que terminará sem dúvida em
tirania. As palavras perdem o sentido; dirigir-se ao seu semelhante, ao outro, é
apenas uma forma de vê-lo como instrumento, como parte de uma peça em que o
usurpador se vê sozinho como ator, dramaturgo e diretor. Contudo, isso não
significa que a integralidade da pessoa tenha sumido para sempre. As pessoas
podem perder o significado da justiça, mas esta continua na própria estrutura do
real, indiferente à loucura do mundo, esperando apenas o momento certo para
reaparecer. E, muitas vezes, ela retorna na alma do próprio tirano, sufocado por um
arrependimento que não consegue esconder da consciência que antes tentou
destruir. Quando More descreve o inferno espiritual de Ricardo logo depois de ter
mandado assassinar seus sobrinhos, as palavras recuperam o seu verdadeiro sentido,
a providência joga a fortuna de escanteio e a virtú do príncipe não serve para mais
nada:
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“King Richarde himselfe as ye shal herafter here, slain in the field,
hacked and hewed of his enemies handes, haryed on horsebacke dead,
his here in despite torn and togged lyke a cur dogge. And the mischief
that he tooke, within lesse then thre yeares of the mischiefe that he dyd.
And yet all the meane time spente in much pain and trouble outward,
much feare anguish and sorow within. For I haue heard by credible
report of such as wer secrete with his chamberers, that after this
abhominable deede done, he neuer hadde quiet in his minde, hee neuer
thought himself sure.
Where he went abrode, his eyen whirled about, his body priuily fenced,
his hand euer on his dager, his countenance and maner like one alway
ready to strike againe, he toke ill rest a nightes, lay long wakyng and
musing, sore weried with care & watch, rather slumbred then slept,
troubled wyth feareful dreames, sodainly sommetyme sterte vp, leape out
of his bed & runne about the chamber, so was his restles herte
continually tossed & tumbled with the tedious impression & stormy
remembrance of his abominable dede.283”.
(Como veremos a seguir, o Rei Ricardo será morto no campo de batalha,
destroçado pelas mãos dos inimigos, entregue morto por seu cavalo,
virado como um cachorro. E a má-ação que causou, em menos de três
anos ele a tomou para si. Ainda assim, nesse meio tempo, ele se gastou
em muita dor e muita preocupação no seu exterior e em muita angústia e
em muita tristeza por dentro. Pois ouvi por testemunha confiável que,
quando se segredava em seu quarto, ao pensar sobre o abominável ato
que praticou, nunca teve paz em sua mente e nunca mais se achou em seu
caminho.
Quando ia ao estrangeiro, seus olhos observavam tudo, seu corpo se
agitava, sua mão ficava sempre ao lado do punhal, seu comportamento e
hábitos eram sempre de alguém prestes a atacar, nunca deitava-se são à
noite, ficando longo tempo em vigília e em sussurros, doído no cuidado e
na vigilância, dormia muito mal e se preocupava com sonhos terríveis,
para acordar de repente, saltar da cama e correr pelo quarto, pois seus
descansos eram freqüentemente interrompidos e jogados pela impressão
tediosa e pela lembrança tempestuosa do seu feito abominável.)

É nítida a influência de Platão neste trecho, especialmente da análise que o
filósofo grego faz do que ocorre na alma do tirano, mostrando que ele é o mais
infeliz dos homens:
“E quando os outros desejos zumbem em torno do amor, cheios de
incenso, perfumes e grinaldas, de vinho e de todos os prazeres dissolutos
e próprios de semelhante companhia, e alimentam o zangão e o excitam
ao máximo e nele implantam o aguilhão do desejo, então esse presidente
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da alma, tendo como guarda pessoal a loucura, comporta-se com
verdadeiro frenesi, e se porventura ainda encontra no seu íntimo desejos
e opiniões de alguma utilidade e passíveis de ruborizar-se, mata-os e os
atira de longe, até purgar a alma de toda a temperança e enchê-la daquela
modalidade de loucura”284.

6.6. O retorno ao princípio antropológico de Platão
Thomas More restaura o princípio antropológico de que o reino é a alma de
seu governante por extenso. A Inglaterra está corrompida porque ela é o reflexo do
que ocorre dentro de Ricardo. Esta afirmação fica ainda mais nítida quando se
recordam dois episódios centrais do livro: a tentativa de Ricardo de querer entrar no
Santuário do reino para ser o guardião dos herdeiros da coroa enquanto estes estão
protegidos pela sábia rainha-mãe e o discurso do Cardeal Morton que, de forma
abrupta, termina a narrativa. No primeiro episódio, dois aliados do usurpador, Lorde
Hastings e o Duque de Buckingham, querem convencer a rainha-mãe de que deve
entregar os sobrinhos à guarda de Ricardo; a rainha sabe quais são as verdadeiras
intenções de seu filho; escuta atentamente o argumento dos lacaios, que afirmam
que Ricardo será a melhor proteção para duas crianças inocentes que não devem se
envolver no turbilhão da crise que envolve o país; ela retruca que quem precisa de
proteção é o filho, por ser aleijado nas costas e nos braços; mesmo assim, a
insistência de Buckingham e de Hastings a faz aceitar a situação e assim entregar os
herdeiros da coroa ao seu protetor, como ovelhas a um lobo.
O ponto de tensão da cena é que Ricardo não invade o santuário, mas deixa
bem claro que, se a rainha não atender os seus pedidos, fará isso de qualquer
maneira. Até mesmo os seus lacaios hesitam frente à decisão e, por isso, tentam
convencê-la com todos os argumentos possíveis. A rainha cede porque percebe
claramente o que está em jogo – a saúde espiritual do reino. Invadir o santuário é o
mesmo que cortar o contato com Deus; no entanto, quando os aliados de Ricardo a
convencem com a retórica que perverte a persuasão, tornando-se mero
convencimento, a rainha sabe que, ao permitir a entrega dos jovens às mãos do filho
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tirano, ela também quebrou o seu santuário interior. More escreve explicitamente
sobre essa escolha quando mostra que “depois que o protetor [Ricardo] tinha as
crianças em suas mãos, ele continuou em seus planos de forma mais ousada”285. E
uma vez que Deus é esquecido ou extirpado da realidade – seja a do reino ou a da
alma de uma pobre mulher – o mundo se torna caótico, incerto e cercado de uma
neblina de inconstância a que atualmente daríamos o nome de relativismo.

6.7. O fascínio pelo Poder
More exemplifica essa atitude de pusilanimidade no discurso do Cardeal
Morton. E não foi à toa que a biografia de Ricardo III é abandonada neste ponto.
Apesar de ter sido um exemplo de prudência para o jovem More, Morton é retratado
como um dos inúmeros politiques hipócritas que rebaixam a providência divina em
função do cruel mistério do Poder. Ao explicar para o Duque de Buckingham, agora
considerado um conspirador por Ricardo, qual é a verdadeira situação da Inglaterra,
o cardeal fala que todos estes fatos, por mais terríveis que sejam, ocorreram pela
vontade de Deus. Cabem aos dois, clérigo e nobre, unirem suas forças para
retomarem o reino, mesmo que tenham de usar os meios da guerra e mesmo que
eles não saibam se o que farão está dentro dos desígnios do Senhor. O livro termina
no meio deste raciocínio.
Por que More mudou de opinião em relação a Morton? A resposta é simples:
ao escrever sobre Ricardo III, talvez não soubesse, mas estava se preparando para o
seu conflito com Henrique VIII. Segundo Paul Johnson, More rejeitava o
pragmatismo de Morton não só porque era contrário à lei natural ou ao relativismo
moral que se opunha à absoluta moralidade defendida pela Igreja, mas porque
refletia a doutrina da predestinação que depois seria associada aos reformadores:
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“Na visão de More, um rei legítimo, que deveria ser um pastor para suas
ovelhas, poderia se tornar um tirano e um lobo devorador, colocando em
perigo não somente os corpos de seus súditos, mas suas almas imortais.
Não teria nenhuma dificuldade em encarar a noção moderna de
‘despotismo parlamentar’ ou ‘tirania presidencial’, um Estado
monstruoso e destruidor de sua própria legitimidade ao se expandir além
de seu papel determinado. A solução estava em uma separação de
poderes: uma Cristandade ideal, por exemplo, teria um papado universal
e as monarquias individuais equilibrando uma e outra. Ele aprovaria a
separação de poderes na constituição americana, apesar de preferir mais
um documento constitucional baseado em uma lei natural. O estatuto de
soberania de Henrique VIII que desafiava o papado começava com a
frase ‘Este Reino é um Império’. Para More, nenhum reino poderia ser
um império – isto é, um Estado que não reconhecia um poder
superior”286.

A redação de A História do Rei Ricardo III foi interrompida em 1515 porque
More sabia que, se viesse a público, ninguém conseguiria compreender o olhar
restaurador que ele lançou sobre a política inglesa. Também havia um motivo mais
prático: ele teria dificuldades em sua carreira pública e em sua carreira intelectual.
Afinal, seus princípios colidiam em pontos que eram muito caros à corte da
Inglaterra e também ao ambiente humanista do qual desejava ser um dos membros
mais ilustres. Aqui, mostra-se ainda a crise que deveria viver em seu íntimo, ao
tentar conciliar o seu desejo de respeitar as leis da cidade celestial e as de uma
cidade mundana onde a lei foi abandonada há algum tempo. Parece um ato de
prudência, mas também pode-se ler como evidente oportunismo. Ou então podemos
ir além: tratava-se de um fascínio pelo mistério do poder sobre o qual More tentava
manter algum controle.
Será que conseguiria conciliar o melhor dos dois mundos? Apesar da sua
desconfiança em relação às virtudes ou aos vícios de Henrique VIII, More teve uma
ascensão notável na sua administração. O rei confiava tanto nele que o acordava no
meio da noite simplesmente para ajudá-lo a ler as estrelas no céu. Seu prestígio foi
confirmado quando Henrique lhe pediu que fosse como representante diplomático
em Flandres para negociar um acordo comercial com os Países Baixos. More
aceitou o cargo prontamente, apesar de suas funções públicas em Londres, de seus
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deveres familiares e de suas ambições como humanista. Afinal, essa era uma
oportunidade para reformar o reino – e, dentro em breve, poderia ocorrer o convite
para fazer parte do Conselho Real. Em meados de maio de 1515, Thomas More
estava em Bruges, hospedado na casa de seu amigo Peter Gillis, próximo aonde
também morava Erasmo de Rotterdam, e as negociações avançavam lentamente. Ele
não tinha nada para fazer. Um dia, resolveu escrever um pequeno livro sobre alguns
temas que o preocupavam e que discutira com seus amigos do Norte, só para matar
o tempo. Um ano depois, de volta à Inglaterra, More enviou um exemplar do texto
para Erasmo, pedindo para lê-lo com afeição, porque falava sobre um lugar que não
existia em parte nenhuma do mundo e que, talvez por isso, nenhuma parte do seu
texto fosse bem escrita.
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CAPÍTULO III
ET IN ARCADIA EGO

1. O DRAMA DE UMA ALMA
O livrinho A Utopia, de Thomas More, conhecido também como Sobre a
melhor constituição de uma república e a nova ilha de Utopia, foi escrito entre
1515 e 1516. Publicado no ano histórico de 1517, logo se tornou uma referência
entre os pensadores do humanismo europeu287. Tornar-se uma referência significa
também estar sujeito a uma série de equívocos, como, por exemplo, a afirmação
recente entre estudiosos contemporâneos de que More seria o precursor de um novo
gênero literário, o relato utópico, depois celebrado por Tommaso Campanella em A
Cidade do Sol (1602) e Francis Bacon em A Nova Altântida (1626). Exceto por
algumas semelhanças, como o ambiente árcade, em que se imagina uma vida
perfeita em um lugar inexplorado pelas forças destruidoras da civilização européia,
e a insatisfação da existência presente em uma Europa corrompida, os únicos
gêneros literários evidentes no livro de More são a êcfrasis288, e, se quisermos ir à
raiz das coisas, o diálogo platônico.
1.1. Seria Utopia um diálogo platônico?
More cumpre os requisitos formais e existenciais para inserir Utopia na
categoria do diálogo platônico. Obviamente, um diálogo não se trata apenas da
alternância de vozes ou de argumentos separados por aspas e travessões; trata-se de
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um embate de visões de mundo, de pessoas concretas que, representadas através de
uma série de artifícios poéticos e retóricos, tentam se convencer umas com as outras
de que a sua realidade é a verdadeira e, mais, é a única que vale a pena ser vivida. É
um gênero literário em que seu centro gira ao redor da persuasão, da retórica que
procura extrair do leitor, ou do sujeito participante da discussão, uma forma
simbólica de comunicação. O diálogo é justamente a realização efetiva dessa forma.
E que forma é essa? Usando a terminologia platônica, vemos que o eidos é um
processo da História que se dá dentro da alma de um indivíduo, nos recessos de sua
consciência mais íntima. Por isso, Platão, como artista soberbo que era, recupera a
substância dessa experiência primordial através da fusão inusitada da tragédia de
Ésquilo (uma de suas principais influências) e da própria história real que vivenciou
ao ver a condenação à morte de Sócrates. Em uma carta reveladora a Leo Strauss,
Eric Voegelin explica, em pinceladas precisas, essa nova maneira de analisar a obra
platônica:
“Platão apóia-se firmemente sobre a influência de Ésquilo,
particularmente sobre o problema da peitho, a imposição persuasiva da
ordem justa no daimonia do desejo. Não entendo o Prometeu, por
exemplo, como um drama prometéico no sentido romântico (como a
revolta humana contra um destino tirânico), mas sim como o drama da
alma, em que todos os personagens representam as forças da alma, que
lutam sobre a ordem da Dike na alma – com a ‘solução’ de uma entrega
através dos sofrimentos de Heracles sugeridos no final da peça. Este
drama da alma é também a substância do processo histórico (Oresteia) e
do procedimento constitucional (As Suplicantes). O senso de tragédia de
Ésquilo como um ritual político me parece ser – tanto individualmente
como socialmente – a liturgia da Dike política. Este ritual perde o seu
sentido complementar quando o público está corrompido; o sintoma
decisivo de corrupção ocorre quando o representante da Dike, Sócrates, é
assassinado. A tensão resolvida da tragédia de Ésquilo se torna a tensão
sem resolução de Sócrates e Atenas. Há apenas uma única trama na
tragédia – a de Sócrates (...).
Mas como essa tragédia se liga ao diálogo platônico? A resposta está,
segundo penso, no entendimento platônico e de Ésquilo de que a
sociedade é o reflexo da ordem da alma individual. Trata-se do princípio
antropológico de que a polis é o homem por extenso. E, com isso, se para
termos uma conversação social adequada é necessário ter uma correta

190

ordem da alma, o diálogo platônico parece ser a forma requisitada para
expressar o problema da alma”289.

E qual é o problema da alma que Platão queria reproduzir na forma
simbólica dos seus diálogos e que depois Thomas More os utilizaria em Utopia?
Trata-se claramente do problema da comunicação substancial, da comunicação que
tenta atrair o parceiro de conversação na experiência partilhada do Eros, atraindo-o
para o Supremo Bem. Mas alguém escutará o que o representante da Dike tem a
oferecer? É provável que não. Ainda assim, a conversação não pode parar. A sua
continuidade é fundamental para a própria existência histórica da sociedade e a
prova disso é que até mesmo o mais relutante de todos os participantes ficará
inquieto quando se vir enredado em uma conversação privada, íntima, que atinja o
fundo de seus pensamentos. Essa fagulha de comunicação, o início da possibilidade
de alguém abrir-se para uma realidade muito além do seu horizonte psíquico, não se
torna mais um ritual político, prestes a ser socializado para um público que perdeu a
capacidade de ouvir, mas sim “um trabalho esotérico de literatura, voltado apenas
para a pessoa que deseja ouvir e nada mais”290.
1.2. Os três tipos de comunicação
Voltaremos em breve a essa palavra perigosa – esotérico. O que nos
interessa agora é a forma correta de como a conversação se tornará realmente uma
conversação. E, para isso acontecer, temos de aceitar um fato: o de que toda
comunicação tem uma base moral. Voegelin escreveu um texto admirável sobre
esse assunto em 1956; seu título é Bases Morais Necessárias à Comunicação Numa
Democracia291. Nele, distinguem-se três tipos de comunicação: a substancial,
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anteriormente citada, a pragmática e a intoxicante. Sobre o primeiro tipo de
comunicação, seu propósito é “o desenvolvimento e a construção da personalidade”;
já na segunda espécie, “a comunicação é uma técnica usada para levar as pessoas a
se comportarem de maneira tal que seu comportamento corresponda aos propósitos
do comunicador, como, por exemplo, seus interesses políticos ou comerciais”; e
surge uma terceira e final forma de comunicação, a intoxicante, quando tenta usar
com tenacidade os meios de comunicação de massa, como cinema, rádio e televisão,
para a promoção de propósitos pragmáticos292.
Certamente, a comunicação pretendida pelo diálogo platônico é a substancial
e a perda de seu apelo em uma sociedade democrática moderna fica clara quando se
percebe a sua substituição pelas formas posteriores e mais agressivas de
comunicação, como a pragmática e a intoxicante. Contudo, não podemos perder de
vista de que esses tipos de comunicação já existiam tanto na época de Platão como
na de More por um simples motivo: todo ser humano tenta desorientar-se e, por
conseqüência, desorientar os outros. Independente de vivermos numa democracia
liberal no século XXI ou numa monarquia dinástica da Europa do século XVI,
temos de perceber que os problemas humanos possuem uma constante porque a
base moral em qualquer comunicação é um fato que já deveria estar em evidência há
muito tempo. Nesse sentido, conforme nos explica Voegelin, “a comunicação no
sentido substantivo é um dos grandes problemas da philosophia perennis”293 – esta
linhagem de escritos que começaram com os pré-sócraticos, foi elaborada
exaustivamente por Platão e de que Thomas More se apropriou para escrever o seu
“livrinho dourado e edificante”.
Uma outra intenção – e outra base moral – permeia as comunicações no
sentido pragmático e intoxicante. A primeira
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“tem o propósito de induzir no alvo humano um estado mental que resulte
em um comportamento de conformidade com a intenção do comunicador.
Os exemplos para este tipo de comunicação se encontram no vasto terreno
da propaganda, dos anúncios comerciais e da administração psicológica.
Se, de um lado, a comunicação substantiva é entendida como a
preocupação de construir a ordem da alma, por sua vez a comunicação
pragmática pode ser ressaltada como uma preocupação com a ordem do
comportamento e da ação, independentemente da questão do
comportamento ou a ação afetarem positiva ou negativamente a ordem
substantiva. Deve-se entender a comunicação pragmática como uma
preocupação autônoma de alguém que tem em vista ajustar o
comportamento de outras pessoas como meio para realizar seu próprio
intento. Essa indiferença em relação ao bem superior da ordem
substantiva não significa que os propósitos da comunicação pragmática
sejam necessariamente suspeitos. Pelo contrário, o funcionamento de uma
democracia industrial moderna depende em grande parte da eficácia de
uma propaganda política e comercial bem arquitetada e bem
conduzida”294.

1.3. A ampliação do vácuo moral
Podemos comparar esses conceitos modernos com os do início do
pensamento humanista? Não seria cair no erro do anacronismo? A diferença entre
um período e outro é a amplitude de vácuo moral no momento da comunicação,
uma vez que, nas sociedades modernas, o propósito pragmático agigantou-se de tal
forma que foi transformada em um negócio altamente organizado, com grandes
interesses envolvidos, enquanto que na época de More tem-se a publicação de
alguns escritos que pretendem ser divertidos e transmitir alguma noção moral ao
leitor. Entretanto, não podemos nos esquecer que os humanistas eram também
homens práticos, que viviam o cotidiano com uma intensidade ímpar e que já
percebiam, naquela época, que o excesso de comunicação pragmática poderia
prejudicar a verdadeira educação substancial que molda a sociedade e então decair
para aquilo que Voegelin chama de comunicação intoxicante. Este conceito foi
recuperado na interessante noção de Pascal de divertissements:
“em suas Pensées, ele explorou as ansiedades da vida, o noirceur, a
escuridão que invade a sua alma, o vazio que resulta em tédio e
finalmente em desespero, quando a alma não é ordenada pela fé. Para
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fugir desses estados de alma, o homem desenvolve divertissements –
dispersões que objetivam superar o vazio pela atividade. As dispersões
específicas tratadas por Pascal – as atividades sociais da sociedade
cortesã do século XVII – não nos interessam aqui. No entanto, esse
problema persiste ainda hoje, quando existem instrumentos industriais
desenvolvidos para superar a ansiedade e o tédio de uma sociedade de
massa. A prática excessiva de freqüentar cinema, ouvir rádio e, mais
recentemente, ver televisão tem o caráter de um divertissement, no
sentido de Pascal, de uma atividade intoxicante que afogará a ansiedade
de uma vida vazia”295.

Ora, o vácuo moral da sociedade moderna descrita por Voegelin pode ser
visto como efeito de um outro vácuo que já existia há algum tempo e que More já
pressentia em seus escritos, ao descrever a pleonexia de Pico della Mirandola ou a
tirania inglesa de Ricardo III. Se as nossas angústias e os nossos divertissements são
mais sofisticados, os humanistas europeus tiveram também seus momentos de
aflição e de tédio, mitigados por conversas sobre lugares imaginários, mulheres
idealizadas, invenções jamais feitas e, por fim, sistemas filosóficos que tentavam
explicar a origem do mundo.
Todo esse ambiente em ebulição cria um clima impróprio para uma
comunicação substancial, seja qual for a época. Thomas More foi um dos poucos
humanistas, junto com Erasmo de Rotterdam, que percebeu isso e, através de seus
escritos de juventude até chegar à maturidade de Utopia, tentou encontrar uma
forma literária adequada para transmitir os dilemas do período em que vivia e os da
própria consciência que se digladiava entre aceitar as normas de uma vida devota e
as agitações de um mundo conturbado. O diálogo platônico foi o meio que se
ajustou à sua personalidade enigmática para transmitir a sua mensagem por meio de
pistas, alusões, piadas internas, trocadilhos e uma cosmovisão que, por meio de
muita risada e sarcasmo, escondia um profundo pessimismo pelas coisas desta terra.
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1.4. O ambiente de perseguição
Ainda assim, havia um outro detalhe: como transmitir a sua mensagem sem
parecer ofensivo e sem cair naquilo que Leo Strauss chama de perseguição indireta
– conhecida como “ostracismo social”296? Afinal, More queria reconhecimento
tanto dos seus colegas humanistas como os do rei Henrique VIII – em especial deste
último. Mas existia também, como já vimos, todo um estado de coisas na Europa do
século XVII que impedia jogos fúteis e proposições inadequadas. Como equilibrar
uma coisa com a outra? Talvez a única solução fosse começar a “escrever nas
entrelinhas”.
Para Strauss, a expressão “escrever nas entrelinhas” é uma técnica criada
justamente por quem teme sofrer qualquer espécie de perseguição, não apenas
política ou religiosa, mas principalmente na supressão de pensamento independente,
que fuja das medidas ortodoxas de qualquer espécie de poder estabelecido297. Ele
explica isso com mais clareza neste trecho:
“A perseguição dá início a uma técnica peculiar de escrita e, portanto, a
um tipo peculiar de literatura, em que a verdade sobre as coisas cruciais é
apresentada exclusivamente nas entrelinhas. Esta literatura é dirigida não
a todos os leitores, mas apenas aos mais inteligentes e confiáveis. Ela tem
a vantagem da comunicação privada sem ter a sua grande desvantagem –
pois alcança somente as pessoas mais próximas do escritor. E tem todas as
vantagens de uma comunicação pública sem ter a sua grande desvantagem
– a punição capital para o seu autor. Mas como um homem pode fazer o
milagre de falar em uma publicação para uma minoria, enquanto fica
silencioso para a maioria de seus leitores? O fato que torna essa literatura
possível pode ser expressa no axioma de que homens insensíveis são
leitores desatentos e apenas homens sensíveis são leitores atentos.
Portanto, um autor que quer se dirigir somente aos homens sensíveis deve
escrever de uma tal maneira que somente um leitor muito atento possa
descobrir o significado de seu livro. Mas deve tomar cuidado para que,
caso homens ardilosos que também são leitores atentos descubram as suas
296
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pistas, não o denunciem às autoridades. Com toda a certeza, essa literatura
seria impossível se o dictum socrático de que a virtude é conhecimento, e,
portanto, que homens sensíveis também são confiáveis e nunca cruéis,
estivesse completamente errado”298.

1.5. Os escritos esotéricos
É este o sentido da palavra esotérico que dá Voegelin na sua
correspondência com Strauss, ao abordar o fato de que a impossibilidade de uma
comunicação substancial na sociedade se reflete em escritos que devem procurar
formas cifradas de expressão. Não podemos cair no erro grosseiro de entender
esotérico como a doutrina de alguma seita secreta que tenha em suas mãos o grande
enigma do universo; um livro com essa proposta, segundo Strauss,
“tem dois ensinamentos: o ensino popular de um caráter edificante, que
está evidente; e um ensinamento filosófico sobre as coisas mais
importantes, indicado nas entrelinhas. Isso não significa negar que alguns
grandes escritores podem ter dito abertamente verdades importantes ao
usar alguns personagens excêntricos como porta-vozes: mostraria apenas
como eles desaprovavam dizer as tais verdades explicitamente. Haveria
assim uma boa razão para encontrarmos na grande literatura do passado
uma galeria tão interessante de demônios, loucos, mendigos, sofistas,
bêbados, epicuristas e bufões. Àqueles que esses livros são endereçados, o
importante não é a maioria desinformada nos assuntos filosóficos, nem os
filósofos profissionais, mas sim os jovens que podem se tornar filósofos.
Esses filósofos em potencial são levados passo a passo das visões
populares indispensáveis para as realizações práticas e políticas, para a
verdade que é puramente contemplativa, guiados por certos detalhes
enigmáticos e obtrusos que dificultam a apresentação do ensinamento
popular – como obscuridade do plano, contradições, pseudônimos,
repetições inexatas de declarações anteriores, expressões estranhas, etc.
Esses detalhes não atrapalham o sono daqueles que não conseguem ver a
floresta atrás das árvores, mas agem como um despertar para aqueles que
podem. Todos os livros desse gênero devem a sua existência ao amor do
filósofo maduro pelos títeres da sua raça, por quem ele quer o mesmo
como retribuição: todos os escritos esotéricos são ‘discursos provocados
pelo amor’”299.
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Portanto, não se trata somente de um problema político, mas também de um
problema pedagógico – o que dificulta as coisas pois o “discurso provocado pelo
amor” pode ser incompreendido até mesmo por aquele futuro filósofo a quem a obra
foi dirigida. E essa conseqüência é uma das características da perseguição como
estopim para uma nova técnica de escrita. Obviamente, seria uma técnica que teria
as suas objeções dentro das várias escolas de hermenêutica filosófica – em especial,
a pesquisa histórica moderna, que procura relativizar a obra e o autor dentro de um
contexto específico e não vê que essa linhagem de escritos se forma numa tradição
que inclui nomes díspares como Anaxágoras, Protágoras, Sócrates, Platão,
Xenofonte, Aristóteles, Avicena, Averróis, Maimônides, Grócio, Descartes, Hobbes,
Spinoza, Locke, Bayle, Wolff, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Lessing e Kant300.
1.6. O braço do rei no pescoço de More
Será que Thomas More faz parte dessa tradição? As diversas interpretações
feitas sobre Utopia podem indicar uma resposta positiva – comprovada pelo fato de
que More continuou a usar o diálogo platônico em seus escritos da maturidade,
como Diálogo sobre as Heresias (1529) e Diálogo do Conforto contra a Tribulação
(1535)301. Mas também devemos fazer uma outra pergunta: será que, em 1515,
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quando estava a serviço do rei Henrique VIII, More já sabia que seria vítima de
perseguição ou tinha medo de que algo pudesse acontecer com ele? Como vimos,
ele já tinha sido vítima de algumas reprimendas por Henrique VII, inclusive com
retaliações dirigidas ao seu pai, John302. E é bom lembrar a famosa conversa que
William Roper teve com seu sogro a respeito da amizade com Henrique VIII:
“E ele [Henrique] tomava a sua companhia como agradável, pois assim
aparecia subitamente na casa de Chelsea para se alegrar. Um dia surgiu
sem aviso para jantar com More; e depois da refeição, em um belo jardim,
caminhou com ele pelo espaço de uma hora, segurando seu braço pelo
pescoço.
Assim que Sua Majestade se despediu, eu me regozijei; disse a Sir
Thomas More como o rei parecia estar feliz e como parecia estar tão em
família, como nunca tinha visto antes, talvez somente com Cardeal
Wolsey, com quem vi Sua Majestade andar uma única vez de braços
dados. ‘Agradeço ao Senhor, meu filho’, ele me respondeu, ‘creio que Sua
Majestade é de fato um bom homem; e eu acredito que ele me favorece de
forma singular neste reino. Contudo, caro Roper, tenho de lhe dizer que
não me orgulho disso pois se a minha cabeça o fizesse ganhar um castelo
na França (era então guerra entre esses dois países), isso aconteceria
sem falta”303.

Se o relato não comprova que havia um ambiente de perseguição na
Inglaterra antes de 1529 (momento em que se dá a conversa com Roper e em que
More se encontra no auge de seu prestígio humanista), então não temos mais
palavras para expressar o vácuo moral predominante. Ainda assim, persiste a
primeira pergunta: More faz parte da tradição de escritores que usaram as
“entrelinhas” para falar sobre verdades fundamentais, verdades que, se fossem
proferidas explicitamente, teriam sido declamadas no vento seco do deserto? Sem
dúvida, “o discurso provocado pelo amor” foi o que motivou More em suas obras de
juventude, não por uma vontade pedagógica tipicamente humanista, mas sim pela
obrigação cristã de dizer a verdade acima de qualquer custo. Contudo, dizer ou
revelar a verdade não significa que isso deve ser feito abertamente – até porque
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poucos a entenderiam. É nesse ponto que os artifícios dos diálogos platônicos são
observados para que se entenda o motivo de incluir Utopia nessa tradição: a
conversa entre Tomás Morus (a persona de More que permeia o livro)304 e Raphael
Hitlodeu não é apenas o relato de um divertissement entre dois homens que
divergem em assuntos políticos; trata-se de um verdadeiro problema da alma que
ocorria na própria consciência de More, de um drama que o consumia
existencialmente e que ele, como é de hábito em escritores de gênio que procuram
seus leitores atentos, tentou comunicar através das ironias que só o discurso
provocado pelo amor à sabedoria permite.
2. A IRONIA DA JUSTIÇA
2.1. As cartas introdutórias de Utopia
Existem três temas platônicos que tocam tanto a forma como o conteúdo de
Utopia. O primeiro deles, como já foi dito, é o da comunicação substancial; os
outros dois são o da ironia como forma dessa comunicação e o problema da justiça –
ou melhor, da injustiça. Os três estão claramente desenvolvidos nas cartas
introdutórias escolhidas por More para abrir as primeiras edições de Utopia – e que
mostram o seu prestígio entre os colegas humanistas305. A epístola inicial é um
elogio de Erasmo de Rotterdam a More, sendo a carta endereçada a Johann Froben,
o impressor da primeira edição do livro; ele explica que entrega ao pai de seu
afilhado os textos de seu grande amigo inglês porque a sua amizade havia ocultado
os dons da escrita e que isso não podia ser desprezado.
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“Ele [More] foi educado na Inglaterra e nunca esteve fora, exceto em duas
ocasiões quando foi enviado pelo seu rei para uma embaixada em
Flandres. Tem as distrações casuais de alguém que é casado e comanda
uma família. Além disso, tem deveres públicos e é tragado pelas
exigências de sua profissão como advogado. Como se não bastasse, é
constantemente distraído por assuntos importantes de estado. É de se
maravilhar como tem tempo para recuperar seu fôlego e ter energia para
escrever livros”306.

Os elogios parecem apenas um procedimento de praxe, uma mera carta de
apresentação do rei dos humanistas a um de seus acólitos; contudo, veremos que é a
partir desse escrito que começa a se brincar com as tênues personas de More e de
Morus – algo fundamental para a credibilidade da narrativa a ser apresentada.
A segunda carta é de Guillaume Budé para Thomas Lipset307, que discutem
Utopia depois de terem a lido exaustivamente. Aqui aparece de forma clara o
problema da injustiça na Europa onde vivem. O estilo de Budé é sereno, mas
esconde também certa exaltação perante o estado de coisas, uma exaltação típica da
pleonexia do intelectual. Budé quer consertar o mundo, mas não pode; a única coisa
que pode fazer no momento é registrar o caos que a injustiça provoca – fomentada
ainda mais pela busca incessante de riquezas. “Não há uma única pessoa que não
veja e entenda que toda a raça humana é atormentada por essa busca”, escreve
Budé:
“Quase somos forçados a admitir que todo o foco do treinamento e das
habilidades tanto da política e das leis é esta: permitir às pessoas a usarem
uma maliciosa e astuciosa eficácia contra cada um de seus semelhantes,
apesar do fato de estarmos ligados uns aos outros por laços de cidadania e,
muitas vezes, de parentesco. Estamos sempre nos agarrando, arrancando e
regurgitando, limando e traindo, extraindo e estorvando, fugindo e
roubando. Lidamos com isso e clamamos como se fosse um direito sob a
propriedade dos outros, muitas vezes porque há um buraco na lei, outras
vezes porque a lei nos impele a criar um”308.
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Essa situação se intensifica, segundo Budé, com a disparidade entre as leis
eclesiásticas e as leis civis; os clérigos têm direitos que os civis sequer imaginam – e
tiram enorme proveito disso. Contudo, Cristo não desejava isso; Ele queria
igualdade proporcional entre os seres humanos. Dessa forma, Budé acredita que a
ilha de Utopia, descrita no livro de More, é o mais próximo que se conseguiu chegar
do intento cristão:
“Ela alcançou isso defendendo acirradamente três princípios divinos:
distribuição igual das coisas boas e ruins entre os cidadãos (ou, se preferir,
cidadania incondicional para todos); um constante e contínuo amor pela
paz e pela tranqüilidade; e o desprezo pelo amor e pela prata. Alguém
pode dizer que são as três redes de caça, que capturam cada fraude,
trapaça, truque, impostura e engano”309.

Enfim, a ilha descrita por More é o próprio paraíso, o lugar onde o Mal não
existe mais. Mas será possível a sua verdadeira existência? Budé afirma que sim;
procurou por vários mapas, fez inúmeras pesquisas e enfim confirmou aquilo que
Hitlodeu contou ao então xerife de Londres: Utopia é uma das ilhas afortunadas que
ficam perto dos Campos Elíseos – uma das regiões mais prováveis da localização do
Paraíso Terrestre:
“Nós devemos o conhecimento dessa ilha a Thomas More, que permitiu a
nossa geração saber sobre esse retrato do modo feliz de viver, desse
exemplo de como viver, apesar de que dá todo o crédito a Hitlodeu, que a
descobriu em suas viagens. Se Hitlodeu criou a sociedade de Utopia e
construiu seus costumes e instituições, emprestando de Utopia e trazendoas para casa, sem dúvida More fez esta ilha e suas santas instituições
ficarem famosas através do seu estilo impecável e sua eloqüência
espantosa (...). Ele adicionou detalhes que deram beleza, graça e
autoridade a este livro soberbo, mesmo que diga que seu papel foi apenas
de um artesão habilidoso”310.

More não é somente a única testemunha do relato de Hitlodeu; há também a
presença de Peter Giles, o homem que hospedou More na Antuérpia e que, segundo
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relatos que chegaram aos ouvidos de Budé, também ouviu sobre a bem-aventurada
ilha.
Giles será o autor da próxima carta, desta vez dirigida a Jerome de
Busleyden311. Ele avisa que recebeu de More o livrinho sobre a ilha de Utopia,
localizada nas imediações do Novo Mundo – portanto, no continente americano.
Afirma imediatamente que essa sociedade que poucos ouviram falar, mas que agora
será transmitida a todos graças ao relato que recebeu, supera a sociedade ideal de
Platão. E tudo isso por um simples motivo: Giles estava no momento em que
Hitlodeu falou sobre Utopia e viu sua descrição como se fosse uma pintura
detalhada e precisa devido ao seu talento para a eloqüência:
“Creio que Raphael é alguém com uma grande experiência sobre as mais
diferentes partes do mundo, as mais diferentes pessoas e das coisas mais
diferentes, mais até do que Ulisses. Não acredito que tenha existido uma
pessoa como ele nos últimos oitocentos anos. E, comparado a ele,
Vespúcio pode ser visto como um sujeito que não viu nada”312.

Mesmo com sua experiência e seu talento, Hitlodeu não supera More nos
quesitos artifício e memória, segundo Giles. Tudo foi não só cuidadosamente
narrado como também articulado em uma estrutura literária que poucos podem
apreciar. “Essas qualidades são impressionantes em um homem que é
constantemente distraído por compromissos oficiais e negócios privados”313. Foram
essas mesmas distrações que impediram que More escutasse a exata localização de
Utopia que Raphael estava a contar, quando um de seus servos o distraiu ao avisá-lo
de algum assunto do governo. Isso o levou a uma procura desesperada pelo local
exato – e por isso Giles escreve a Busleyden, para ver se consegue encontrar o
viajante Hitlodeu, sumido há muito tempo do território europeu. Será que ele voltara
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para Utopia? Ou será que estava morto? O mistério sobre a credibilidade do relato
permanecia todo sob a confiança do caráter de More.
2.2. O spoudaios humanista
Seria esse mesmo caráter que faria o próprio More escrever a Giles para
perguntar mais informações sobre o navegador Hitlodeu. A carta entre os dois é a
que chama mais atenção para o tema da comunicação substancial e como esta define
a saúde de uma sociedade política. More se desculpa a Peter pela demora em
entregar o livro ao amigo, um ano depois dos acontecimentos descritos, quando
todos esperavam que a escrita terminasse apenas em seis semanas. Seria uma tarefa
fácil, pois More deveria manter o estilo simples da oratória de Raphael, mas a sua
dificuldade se devia ao “grande número de obrigações”. Ele detalha na carta quais
eram as suas tarefas de homem público e de pai de família:
“Dedico a maior parte de meu dia ao exercício da advocacia – ora
defendendo uma causa, ora ouvindo testemunhas, ora arquitetando
acordos, ora mesmo tomando assento entre os juízes. Devo visitar este
homem devido à sua posição oficial, e aquele outro porque atua como
parte numa ação judicial. Assim, quase todo o meu dia fica dedicado aos
negócios alheios, e os meus negócios me ocupam o tempo restante; para
mim mesmo, portanto – isto é, para meus estudos –, não me sobra tempo
nenhum.
Ao chegar em casa, tenho de falar com minha esposa, conversar com as
crianças e entender-me com os criados. Vejo tudo isso como parte de
meus afazeres; são coisas que precisam ser feitas, a menos que um
homem se contente em ser um estranho na própria casa314. Além disso,
todos temos a obrigação de portar-nos do modo mais cortês possível com
aqueles que a natureza, o acaso ou a própria vontade nos deram como
companheiros de vida. É evidente, porém, que essa familiaridade não se
deve transformar em mimo, nem que uma excessiva generosidade leve os
criados a se tornarem nossos senhores. E assim, em meio a tais ocupações,
vão se escoando os dias, os meses e os anos.
Se é assim, qual o tempo que encontro para escrever? Tanto mais pelo
fato de não haver ainda mencionado o sono, ou mesmo as refeições – às
quais muitos dedicam tanto tempo quanto dedicam ao sono –, que
314
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devoram quase a metade de nossas vidas. O tempo que me reservo é só
aquele que roubo ao sono e à alimentação. Não é muito, mas já é alguma
coisa; e, assim, ainda que com atraso, finalmente fui capaz de terminar
nossa Utopia, que agora vos envio”315.

Este trecho parece ser aleatório, mas mostra exatamente quais são as
estratégias de More e de seus amigos humanistas para criar um clima de
verossimilhança no relato que se seguirá. As cartas inclusas na introdução do
livrinho fazem parte da própria interpretação que More queria dar ao leitor. Os
elogios a ele e, depois, o relato que o próprio faz sobre si mesmo, acentuando que
não reclama dos compromissos de sua vida pública e privada, iniciam a discussão
entre o negotium e o otium que terá as suas ramificações no Livro I. Mas sugerem
também outro tema, que toca na forma escolhida do diálogo platônico para a
transmissão da ironia: o fato de que o More apresentado nas cartas é um spoudaios,
um homem maduro que está sempre aberto à realidade, nunca se desvia dela e
jamais narraria sobre mundos imaginários porque simplesmente não tem tempo para
isso. Ele vive a tensão do real de maneira harmônica, equilibrando-se com as
exigências do negotium, sem se esquecer dos lazeres do otium, mas sempre voltado
para o bem comum de seus semelhantes, justamente para não descobrir que é um
estranho na própria casa. A despretensão e a forma como as informações são
transmitidas – tudo no estilo cândido da epistolografia que também é paralelo ao
suposto estilo simples do relato de Hitlodeu – escondem uma intenção irônica de
comunicar outra coisa: a de que a credibilidade de More sobre a narrativa ao redor
de Utopia só tem sentido porque o seu “artesão” conhece mais sobre a realidade do
que o homem que esteve lá e deveria ter vivenciado a experiência concreta. Ora,
essa comunicação substancial que apela para a ironia tem a intenção de ser lida
somente através de uma forma indireta, em que as pistas e os trocadilhos ocupam
um lugar cada vez mais importante na interpretação correta do texto. Afinal, como
explica Leo Strauss, o que é a ironia senão uma espécie de dissimulação?:
“Aristóteles trata o hábito da ironia como um vício. Ainda assim, segundo
Sócrates e Platão, a ironia se aproxima, não das más ações ou dos vícios,
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mas sim das boas ações ou das virtudes; o homem irônico, em oposição
àquele que se gaba constantemente, sempre minimiza o seu valor. Se a
ironia é um vício, é um vício que tem a sua graça. Se usada
apropriadamente, não é um vício em hipótese nenhuma: o homem
magnânimo – aquele que se vê como capaz de grandes ações – é
verdadeiro e franco porque tem o hábito de olhar para baixo e também é
irônico na interação com os outros. Portanto, a ironia é a dissimulação
daquele que sabe o seu valor e que reconhece a sua própria superioridade.
Podemos dizer que é a humanidade peculiar do homem superior: ele
preserva os sentimentos que tem pelos seus inferiores, mas sem mostrar a
sua superioridade. A maior forma de superioridade é a superioridade da
sabedoria. A ironia, em seu sentido mais elevado, será a dissimulação de
alguém sábio, a dissimulação de seus pensamentos mais elevados. Isso
pode aparecer de duas formas: seja se expressando em um assunto “sério”
tais pensamentos (em geral, pensamentos já aceitos pela maioria) como se
eles fossem menos sábios do que os de seu interlocutor ou refreando a
expressão desses pensamentos a respeito dos assuntos “sérios” sobre o
qual a outra pessoa não tem nenhum conhecimento e, logo, levantando
apenas questões, mas jamais dando respostas. Se a ironia é essencialmente
relacionada de que há uma ordem natural de hierarquia entre os homens,
segue-se que a ironia consiste em falar de formas diferentes para
diferentes pessoas”316.

2.3. Superfície e profundidade
Erasmo de Rotterdam descreveria essa atitude – típica do humanista que
deseja que a sua obra seja compreendida somente pelos seus iguais – por meio da
parábola do Sileno de Alcebíades317. Tomando de empréstimo a declaração de
Alcebíades no diálogo O Banquete, de Platão, em que este descreve Sócrates como
uma escultura que parece ser, à primeira vista, algo sem função ou beleza, mas que
depois mostra a sua verdadeira preciosidade318, Erasmo aproveita essa analogia para
estendê-la à própria estrutura da realidade – e para a interpretação esotérica dos
escritos que importam para a formação do homem maduro:
“Esta é a natureza das coisas que valem a pena: o que é de mais valioso
nelas está escondido e oculto, enquanto o que está na superfície parece ser
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desprezível. Elas escondem o seu tesouro numa concha áspera e sem
valor, e não deixam que os iniciados tenham um vislumbre delas. As
coisas vulgares e triviais tem um outro tipo de caráter. Em princípio,
agradam à primeira vista e suas melhores qualidades agradam àquele que
se depara com ela. Mas se olharmos atentamente, descobrimos que elas
são o oposto daquilo que se pensaria em sua aparência e reputação”319.

2.4. A incomunicabilidade
Os únicos que podem perceber isso, seja em um escrito como Utopia ou na
própria vida, são spoudaioi320 como More, Erasmo, Peter Giles e Guillaume Budé.
São capazes de ver o Sileno em tudo, até mesmo em Cristo, para eles o maior
exemplo de como o mundo rejeitou o tesouro mais precioso, simplesmente porque
não se parecia com tal. Eles tiveram a comunhão (homonoia) na verdadeira
comunicação do real, na experiência passiva em que os gregos, em especial
Aristóteles, afirmam que só os spoudaioi podem se reconhecer e se encontrar – e
que a união deles melhoraria em muito os sofrimentos da sociedade onde viviam.
Os humanistas se vêem como uma casta que conseguiam harmonizar o negotium e o
otium e que, com isso, transmitiria essa descoberta aos seus semelhantes. Contudo,
há um problema crucial, abordado na carta de More a Giles, que o faz hesitar na
publicação de Utopia, e que é desenvolvido de maneira impecável no trecho a
seguir: na maioria das vezes, as pessoas são incapazes de se comunicar e de
entender o que deveria ser bom para elas:
“Na verdade, porém, ainda não sei ao certo se vou ou não publicar o livro,
pois são tantas as diferenças de gosto, há indivíduos de índole tão severa,
de espírito tão ingrato e de tão obtusa capacidade de discernimento que
não parece haver razão para publicar um livro – ainda que nos mova a
intenção de fazer-lhes um bem – que só será recebido com desprezo e
ingratidão. Melhor talvez seja abandonarmo-nos às nossas próprias
tendências naturais e levar uma vida tranqüila e feliz, ignorando os
aborrecimentos da publicação. A cultura é coisa estranha à maior parte
dos homens, e são muitos os que a desprezam. Os ignorantes rejeitam
como difícil tudo o que não seja a perfeita imagem de sua ignorância. Os
319

WOOTTON, David (org) & ROTTERDAM, Erasmo de. “The Sileni of Alcibiades”, in: Utopia, Hackett,
1999, pág. 171.

320

Spoudaios no plural.

206

pedantes menosprezam, como coisa vulgar, tudo o que não venha
abarrotado de arcaísmos. Alguns leitores só apreciam os autores antigos: a
maior parte vê valor sobre tudo nas próprias obras. Aqui, há um indivíduo
tão sério que não suporta a menor sombra de humor; lá, um outro tão
insípido que é incapaz de suportar o sal da agudeza do espírito. Alguns
parvos fogem da sátira como foge da água o homem mordido por um cão
hidrófobo; alguns são tão volúveis que aquilo que lhes agrada quando
estão sentados não mais agrada quando estão de pé.
Tais indivíduos consomem seu tempo nas tavernas, e, enquanto se
embriagam de cerveja, pronunciam veredictos acerca da inteligência dos
escritores. Com perfeita convicção e a seu próprio bel-prazer, condenam
todos os escritores pelas suas obras, agarrando-os como que pela barba, ao
passo que eles mesmos permanecem a salvo – fora de alcance, por assim
dizer. É inútil procurar agarrá-los, pois, de tão bem escanhoados, não há
um único fio de barba pelo qual se lhes possa apanhar.
Por fim, alguns homens são tão ingratos que, mesmo quando se deleitam
com uma obra, isso em nada lhes faz aumentar a estima pelo seu autor.
Em nada diferem de hóspedes mal-educados e ingratos que, depois de
empanturraram-se de uma lauta refeição, voltam para as suas casas sem
uma palavra de agradecimento ao anfitrião. Uma bela tarefa, essa de
preparar à própria custa um banquete para indivíduos de paladar tão
exigente e gosto tão variado, que depois nos recompensam com tais
manifestações de gratidão!”321.

More sintetiza em poucas linhas o processo no qual uma sociedade não se
preocupa mais com a comunicação substancial e quer saber apenas da comunicação
pragmática, se já não atingiu o nível do intoxicante. Sente-se o clima de vácuo
moral nas cartas introdutórias à Utopia, um vácuo que é apenas conseqüência da
crise religiosa do próprio humanismo e que se inicia na ausência de uma base moral
comum, base que antes era mantida pelos valores de uma cosmologia cristã que era
refletida em uma filosofia apoiada na cooperação entre revelação e razão. Os
humanistas se sentem como responsáveis pela restauração moral e espiritual dessa
sociedade. Através de seus escritos esotéricos – repletos de pistas, enigmas e
trocadilhos – tentam manter uma forma comum de comunicação, que possa tirar o
seu semelhante do lodo em que se encontra. Contudo, há um perigo latente nessa
atitude. A vontade de extirpar o mal pela raiz pode levar o humanista a querer cortar
raízes periféricas, na crença de que elas são as verdadeiras razões do problema de
seu tempo. Eis aí novamente a pleonexia – que não atinge uma determinada casta
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intelectual, mas também o próprio governo e, pelo que percebemos da carta de More
a Giles, se estendeu até mesmo nas refeições e nas tabernas da Inglaterra. Se há a
ingratidão do populacho ou dos pretensos sábios que não entendem o que é o cultivo
da realidade, há também a libido dominandi do intelectual que se acredita portador
de uma mensagem, de uma missão que só ele sabe qual é – e quem estiver no seu
caminho não atrapalhará somente a cultura da nação, mas principalmente o
funcionamento do mundo. Estamos já no germe de um pensamento que a Utopia de
More captou como poucos e que será o eixo de todo o imaginário moderno: o
idealismo, o dever-ser que se antecipa ao real e que pretende abolir as ambigüidades
da vida a favor de um modelo que não existe em lugar nenhum e que jamais existirá.
2.5. O jardim fechado
O relato de Raphael Hitlodeu a Tomás Morus, ocorrido no jardim da casa de
Peter Giles na Antuérpia em 1515, sobre a ilha de Utopia, é emoldurado pela tensão
irônica de ser uma crítica da postura dos humanistas e de ser um aviso oracular de
um futuro estado de coisas. É provável que More tivesse um olho voltado para o seu
presente, sempre com um distanciamento irônico, oriundo de uma visão cristã do
mundo que moldava cada uma de suas ações, e também com um olho voltado para o
futuro, pois o senso de eternidade lhe dava meios de antecipar o que era apenas a
conseqüência lógica do vácuo moral da sua sociedade. O que era inesperado é que o
seu “livrinho” tenha simbolizado de forma tão precisa e, ao mesmo tempo, com os
enigmas necessários, todo um anseio que sempre existiu no coração humano e que
agora se revelava por completo como idée-fixe na história do Ocidente.
Esse anseio já se encontra refletido no próprio cenário onde se passa a
conversa entre Morus e Hitlodeu: um jardim. Ali, “sentados num banco coberto de
relva, pudemos conversar mais à vontade”322, com uma tranqüilidade que a
verdadeira conversação só desperta se o local o remeter para algo que foi perdido e
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que a criatura tenta encontrar na sua dura passagem pela Terra: o Paraíso. Os jardins
construídos na Idade Média e no Renascimento tinham esse propósito de simbolizar
“a feliz expressão de um desejo puro de qualquer ansiedade”323, inspirados talvez
nos versos do Cântico dos Cânticos (4,12-16):
“És jardim fechado, minha irmã, noiva minha, és jardim fechado, uma
fonte lacrada... A fonte do jardim é poço de água viva que jorra, descendo
do Líbano! Desperta, vento norte, aproxima-te, vento sul, soprai no meu
jardim para espalhar seus perfumes. Entre o meu amado em seu jardim e
coma de seus frutos saborosos”324.

Não era apenas um símbolo do imaginário cristão, estruturando inclusive a
vida monástica com seus claustros que imitavam um jardim fechado, mas algo que
também permeava o paganismo romano (os jardins de Roma eram considerados a
lembrança de um paraíso perdido325), o islamismo (Allah é constantemente chamado
de “o jardineiro”) e até o Extremo Oriente, em que ele é “o mundo em miniatura,
mas é também a natureza restituída ao seu estado original, convite à restauração da
natureza original do ser”326.
A variação específica do simbolismo do jardim em uma ótica cristã – e
acentuada pelo humanismo europeu – se dá como um lugar de refúgio, de acordo
com o historiador Jean Delumeau, um espaço de felicidade protegido contra a
fealdade do mundo pecador, aliado-se à aspiração de cultivar o otium, longe das
agitações urbanas:
“Pode-se dizer de Petrarca que foi o primeiro dos ‘jardineiros
humanistas’. Em Fontaine-de-Vauclause, quis no seu ‘Hélicon
transalpino’ imitar a ilha-jardim evocada por Cícero no De legibus. Junto
de um ‘regato murmurante’, onde erigiu altares ‘no lugar onde torrentes
tumultuosas jorram de súbito de nascentes escondidas’, permita-lhe
‘elevar-se a grandes pensamentos’.
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Um hortus conclusus (jardim fechado) exemplar, que associa as
reminiscências antigas à inspiração cristã, é o imaginado por Erasmo no
colóquio Convivium religiosum (1522). O seu proprietário, Eusebius,
espanta-se que haja gente que encontra atrativo nas cidades enfumaradas.
Um dos seus hóspedes, Timóteo, objeta-lhe que Sócrates preferia ‘a
cidade ao campo, pois há nas cidades maneiras de nos instruirmos, ao
passo que o campo não oferece senão árvores e jardins, fontes e ribeiros
que saciam os olhos (...), mas nada têm a ensinar’. Eusebius responde que,
‘longe de ser muda, a natureza inteira fala e ensina muito ao homem que a
contempla, se estiver atento e se deixar instruir. Que proclama ela, a face
da natureza tão graciosa na Primavera, senão que Deus, o seu criador, é
tão sábio como bom?’. O campo surge pois como um refúgio do espírito,
‘um lugar afastado’, onde a alma se reencontra.
Mas, mais concretamente ainda, Eusebius recebe os seus hóspedes ‘nos
arredores da cidade’, onde possui ‘uma pequena herdade, pouco extensa
mas bem cuidada’. Esta divide-se em dois jardins. Em um deles,
aformoseado de flores e de folhagens, encontra-se gravadas numerosas
inscrições bíblicas em latim, grego e hebraico: ‘Se queres entrar na vida,
observa os mandamentos’, ‘arrependei-vos e convertei-vos’, etc. Passa-se
aí diante de uma estátua de Jesus e junto de uma ‘pequena fonte de água
muito salubre, (...) imagem da fonte única cujo licor celestial reanima
todos os homens oprimidos pelas provações’. A seguir Eusebius exorta os
seus convidados a entrar no segundo jardim, ‘mais requintado’, que os
muros da casa enquadram. Voltamos a encontrar o hortus conclusus dos
mosteiros. ‘Só ali crescem plantas odoríferas’. Corre um ‘encantador
regato que dir-se-ia sorrir no meio de todas as plantas e prometer um asilo
de frescura contra o calor’: ele divide o jardim em duas partes simétricas e
‘as plantas de cada margem ali se miram à vontade como num espelho’. O
humanista de Roterdam sonhou assim com um jardim fechado propício ao
otium, isto é, ao recolhimento e à vita contemplativa, e que retomasse para
uso dos letrados o cenário e as funções do espaço verde rodeado pelo
claustro dos mosteiros medievais”327.

O cenário da conversa entre Morus e Hitlodeu não é descrito da maneira tão
detalhista como o de Erasmo, mas seu simbolismo é um eco insinuado
constantemente no relato de Utopia, pois um de seus temas, como sabemos, é nada
mais nada menos o desejo de encontrar um lugar onde não existam as injustiças da
Europa do século XVI. Além disso, como o próprio More insinua, o jardim fechado,
localizado nos fundos do hotel onde estava hospedado na Antuérpia, seria o único
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lugar apropriado para uma comunicação substancial com aquele homem tão
peculiar chamado Raphael Hitlodeu328.
2.6. Um novo Ulisses?
Quem faz uma descrição psicológica apurada da personalidade de Hitlodeu é
Peter Giles. Morus encontra Giles com Raphael logo depois de ter participado de
uma missa dominical; ele “estava conversando com um ancião, um estrangeiro de
rosto queimado pelo sol, longas barbas e uma capa displicentemente lançada sobre
um dos ombros. A julgar por sua pele e seus trajes, imaginei tratar-se de um
marinheiro”329. Morus acredita que Raphael é um marinheiro como outro qualquer –
uma opinião que, diga-se de passagem, mostra que eles eram vistos com desprezo.
Giles avisa ao amigo do seu engano:
“(...) Quer dizer, não se trata de um marinheiro como Palinuro; na verdade
assemelha-se mais a Ulisses, ou mesmo a Platão. Nosso amigo Raphael –
pois é este o seu nome, Raphael Hitlodeu – é homem de grande sabedoria.
Conhece bem o latim, e seu grego é excelente. Como se interessa
profundamente pela filosofia, dedicou-se com afinco ao estudo do grego,
e, no gênero, acha que são muito poucas as coisas que nos legaram os
romanos, a não ser algumas passagens de Sêneca e de Cícero. Queria
conhecer o mundo, e então deixou que os irmãos cuidassem de suas
propriedades em Portugal, seu país de origem, e juntou-se a Américo
Vespúcio. Imagino que sejam de vosso conhecimento as Quatro viagens,
pois a obra, escrita por esse navigador, tem um grande número de
admiradores entre nós. Bem, Raphael o acompanhou nas três últimas
viagens, mas, na última delas, não voltou para a Europa com Vespúcio.
Em vez disso, praticamente forçou-o a deixá-lo junto com os vinte e
quatro homens que permaneceram estacionados no ponto mais extremo a
que se chegara. E ele ali ficou, entregue aos prazeres das viagens que
sempre foram sua principal razão de viver. Pouco lhe importava onde
viesse a morrer, pois eram dois os seus provérbios favoritos: ‘Os mortos
insepultos têm o Céu por mortalha’, e ‘Pouco importa onde se esteja, pois
é um só o caminho para o Céu’ – uma atitude que, não fosse a graça
divina, podia ter-lhe criado sérios problemas. Seja como for, depois da
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partida de Vespúcio, Raphael e outros cinco membros da guarnição
fizeram inúmeras explorações. Por fim, um extraordinário golpe de sorte
fez com que chegassem ao Ceilão. Daí, Raphael seguiu para Calicute,
onde teve a felicidade de encontrar alguns navios portugueses que o
levaram de regresso ao seu país”330.

Em uma única fala, More dá todos os dados para entendermos a
personalidade de Hitlodeu. As referências a Virgílio – Palinuro era o piloto de
Enéas que dormiu no timão e caiu no mar em um episódio de Eneida331 - , Platão,
Homero, Cícero e Sêneca, mostram ao leitor que Hitlodeu é um sujeito com quem
Morus pode conversar de igual para igual pois pertencem à mesma casta humanista.
Contudo, Raphael é um estrangeiro em qualquer terra – e, mais, alguém que não vê
incômodo nenhum nessa condição permeada por riscos e incertezas. Os dois
provérbios citados, referências veladas ao estoicismo romano de Cícero e Sêneca,
mostram essa atitude, em especial o último: “Pouco importa onde se esteja, pois é
um só o caminho para o Céu”. É aqui que Thomas More indica um dos temas
ocultos de Utopia: a busca pelo lugar ideal na Terra é uma aventura que pode
terminar sem a possibilidade de retorno – seja físico, psíquico ou espiritual.
Isso fica explícito com as referências a Ulisses e a Américo Vespúcio332.
Apesar de considerarmos atualmente Ulisses como um “herói”, o humanismo
europeu – e, em especial, o seu braço cristão – sempre viu a personagem de Homero
como um homem “astucioso”, que tinha a arte de enganar, e como alguém sem
hesitação ao ultrapassar os limites do mundo para chegar aos lugares mais
misteriosos e inacessíveis da Terra. Em outras palavras, Ulisses era visto como um
dos representantes da húbris, da revolta do homem contra as limitações de sua
condição e Dante – um poeta fundamentado na cosmologia cristã medieval – deixa
esse posicionamento muito explícito quando coloca o governante de Ítaca no oitavo
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332

Américo Vespúcio (1454-1512) foi um mercador, navegador, cosmógrafo e explorador de oceanos italiano
que viajou pelo Novo Mundo e ficou popular por narrar suas viagens para a Europa.
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círculo do Inferno333. Já Vespúcio entrava na categoria dos não-confiáveis; afinal,
era a época de um novo gênero literário que surgia – o “livro de viagens”,
abastecidos sempre de notícias e boatos sobre a vida na Nova Espanha, sobre as
feitorias portuguesas na Índia, Malásia e Japão, e sobre os nascentes esforços de
outros países para se juntarem no que foi chamada de a Expansão da Europa334.
Nesses relatos, era muito difícil separar fato da ficção, seja das mentes comuns ou
nos meios de comunicação aparentemente mais sólidos – os livros. A difusão
aleatória de informações, sem nenhum critério e alimentada por uma irrupção
imaginária de mundos inexplorados, criaria uma extensa e permanente confusão de
nomes e lugares, a começar pelo famoso erro de Cristóvão Colombo que, ao chegar
na América, ainda imaginava estar na Índia:
“O erro de Colombo gerou ‘as Índias’ e ‘Índias Ocidentais’, com a
denominação sobrevivente de índios (indian) para os habitantes (O uso
geral de ‘ameríndio’ pelos antropólogos surgiu demasiado tarde). O
impressor do quarto relato de Vespúcio criou o então incomum termo
‘novo mundo’ como título para a obra335; Colombo tinha-lhe chamado
‘outro mundo’. Quanto a ‘América’, do italiano Américo Vespúcio, foi o
erro do cartógrafo (Martin) Waldseemüller sobre quem realizou o
primeiro desembarque. Vespúcio, alguns anos depois, adotou o ‘Novo
Mundo’ do impressor, deu as primeiras notícias (discutíveis) de
canibalismo e, pelo sucesso de sua obra – trinta edições antes do final do
século – tornou improvável o uso de qualquer outro nome a não ser
América”336.
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2.7. Onde está a sociedade ideal?
São as expedições de Raphael Hitlodeu no Novo Mundo que fascinam tanto
Giles como Morus. Trata-se de um território que ninguém conhece – e parece que
ninguém tem a audácia de querer conhecer. Hitlodeu faz justamente isso, algo que
dois sujeitos de índole intelectual como Morus e Giles parecem ver com muita
suspeita. Mas além de ser audacioso, Raphael prova que também é tão astucioso
quanto um Ulisses, negociando e convencendo os estranhos desta terra estranha,
mostrando as vantagens do mundo europeu e mantendo seus olhos abertos para as
novas instituições. É aqui que as mentes dos dois humanistas ficam conquistadas
por completo pela retórica do navegador português, sem dúvida próxima de uma
comunicação pragmática. Mas do que Hitlodeu quer convencer os seus colegas de
bate-papo? Parece, depois de uma leitura atenta, que o tempo todo More quis que a
verdadeira intenção (e, portanto, a sua como autor do livro) de Raphael ficasse nas
sombras, esperando o momento certo para ser revelada – algo que nunca ocorre para
quem for ler Utopia como se fosse um tratado sobre o comunismo ou qualquer
ideologia política moderna. De qualquer forma, os lugares insólitos do Novo Mundo
não importam mais: “Posso ocupar-me de tais relatos em outro livro”, escreve
Morus,
“enfatizando as partes mais instrutivas de sua história, como, por
exemplo, a excelência das leis e do convívio social com os quais travou
contato em várias comunidades civilizadas. Era sobre essas coisas que
mais lhe fazíamos perguntas, e sobre elas ele discorria longamente e de
bom grado. Não lhe perguntamos se tinha visto algum monstro, pois os
monstros já deixaram de ser novidades. São sempre abundantes as vorazes
Ciles e Celenos, e os Lestrigões, devoradores de homens; já não é nada
fácil, porém, encontrar exemplos de sistemas sociais justos e sábios”337.

2.8. Servir ou ser servo?
É agora que o tema da injustiça social, vislumbrado na carta introdutória de
Guillaume Budé, começa a ser desenvolvido, em paralelo com o problema do
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aconselhamento político. Hitlodeu conta sobre várias cidades que encontrou no
Novo Mundo e cita a ilha de Utopia apenas uma única vez; ele faz sua comparação
com as cidades do Velho Mundo e dá a impressão de ter “passado toda uma vida em
lugares onde, na verdade, estivera apenas por pouco tempo”338. Inicia-se então um
diálogo entre o navegador e Giles, em que este faz a seguinte proposta:
“‘Prezado Raphael’, disse, ‘não consigo entender por que ainda não vos
colocastes a serviço de algum rei. Estou certo de que qualquer soberano
exultaria caso se lhe oferecesse a possibilidade de contar com os vossos
préstimos. Com o vosso conhecimento e a vossa experiência, seríeis o
homem perfeito não só para a distração de um rei e sua corte, mas também
para a transmissão de exemplos instrutivos e conselhos da máxima
utilidade. Estaríeis, ao mesmo tempo, cuidando dos vossos interesses e
prestando um grande auxílio aos vossos amigos e parentes.’
‘Não estou preocupado com eles’, respondeu. ‘Muitas pessoas se aferram
a suas propriedades até que, de tão velhas, não mais conseguem fazê-lo, e
mesmo assim é com enorme pesar que delas se separam. Quanto a mim,
dividi-as entre meus amigos e parentes quando ainda era jovem e
saudável. Creio que isso os deixou satisfeitos, e não vão exigir, agora, que
para agradá-los ainda mais eu tenha de me tornar um escravo de reis’.
‘Compreendo’, respondeu Peter, ‘e concordo; mas a sugestão que fiz foi
de serviços, não de servidão’.
‘Algumas letras não fazem tanta diferença assim’, respondeu Raphael.
‘Bem’, disse Giles, ‘sois livre para pensar como vos parecer melhor, mas
ainda creio ser essa a melhor maneira de ajudar as outras pessoas, tanto
individual quanto coletivamente, e também de fazer com que vossa vida
se torne ainda mais agradável’.
‘E de que modo eu poderia fazer isso, se teria de agir inteiramente contra
a minha vontade?’, exclamou Raphael. ‘Vivo, no presente, da maneira que
mais me agrada, o que desconfio ser muito mais do que poderiam dizer
quase todos os que servem às mais esplêndidas cortes. Além do mais, já
existe um número muito grande de pessoas disputando a amizade dos reis,
que não teriam o menor problema por não poderem contar comigo e com
mais alguns como eu’”339.

A recusa de Hitlodeu em aconselhar um soberano espanta Morus que, em
sua réplica, utiliza-se do seguinte argumento:
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“‘É óbvio, caro Raphael, que não estais interessado em dinheiro ou poder,
e por vós eu não sentiria maior respeito caso fôsseis o maior dos
soberanos da Terra. Contudo, mesmo ao preço de um certo sacrifício
pessoal, agiríeis perfeitamente de acordo com essa admirável atitude
filosófica se viésseis a aplicar tanto talento e tantas energias nos negócios
públicos. Ora, o melhor modo de fazê-lo consiste em ganhar a confiança
de algum grande rei e poder dar-lhe conselhos verdadeiramente bons, o
que sem dúvida faríeis. Pois os soberanos são uma espécie de fonte eterna
de benefícios e males para as populações sobre as quais reinam. Tendo em
vista que o vosso conhecimento teórico é tão grande quanto a vossa
experiência prática, com a utilização de apenas uma dessas práticas já vos
tornaríeis o membro ideal de qualquer conselho privado’”340.

O que More coloca na boca de sua persona é uma alusão ao famoso trecho
da Política de Aristóteles, adaptado aos tempos humanistas:
“Fica evidente, portanto, que a cidade participa das coisas da natureza,
que o homem é um animal político (zoon politikon), por natureza, que
deve viver em sociedade, e que aquele por instinto e não por inibição de
qualquer circunstância, deixa de participar de uma cidade, é um ser vil ou
superior ao homem. Esse indivíduo é merecedor, segundo Homero, da
cruel censura de um sem-família, sem leis, sem lar. Pois ele tem sede de
combates e, como as aves rapinantes, não é capaz de se submeter a
341
nenhuma obediência” .

A palavra-chave aqui é obediência. Morus e Giles apresentam-se como
sujeitos que vivem de acordo com as necessidades de seus países e trabalham para
que estas sejam resolvidas. Para eles, eis a ação correta do homem que obedece à
realidade que o circunda e tenta aperfeiçoá-la da melhor maneira possível. Já
Hitlodeu é o desobediente, o navegador que nunca encontra um porto seguro, um
descanso e sempre encontra outras formas de combate, seja em suas explorações
fora da Europa, seja em suas discussões com outras pessoas. Ele é o oposto de um
spoudaios, apesar de querer alegar que sua vasta experiência e sua idade podem lhe
dar características de um ancião. Quem se opõe a essa forma de viver é justamente
Morus, cumpridor de seus deveres públicos e os de homem de família e, com isso,
nunca será um estranho em sua própria casa (leia-se: na Europa) e sim um
340
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spoudaios no domínio de qualquer situação, mesmo numa conversa aparentemente
inocente com um navegador português que, por bem ou por mal, tentará impor a sua
visão do mundo.
2.9. O vácuo moral da Inglaterra
Essa imposição se dará através de insinuações sutis que mostram que
Hitlodeu quer convencer aos seus interlocutores que a sua realidade é a única
aprazível e que ela, mais cedo ou mais tarde, se imporá no real precário da Europa.
Em primeiro lugar, ele desqualifica a Inglaterra, o país de Morus, nesta resposta
longa, mas repleta de interessantes informações psicológicas do seu modo de
raciocinar:
“‘Estais duplamente enganado, meu caro Morus’, respondeu ele
[Hitlodeu], ‘tanto no que diz respeito à minha pessoa quanto no que
concerne à tarefa em si. Não sou tão qualificado quanto pareceis pensar, e,
mesmo que o fosse, ainda assim o sacrifício de sobrecarregar-me com
mais esses afazeres não resultaria em benefício algum à comunidade. Para
começar, a maioria dos reis preocupa-se mais com a ciência da guerra –
uma ciência que não possuo, nem desejo possuir – do que com atividades
úteis para os tempos de paz. A grande força que os move é a ganância de
conquistar novos reinos a todo e qualquer custo, e com isso se esquecem
de bem governar aqueles que já possuem. Além do mais, alguns
conselheiros são sábios demais para precisar de auxílio alheio, e outros
presunçosos demais para solicitá-lo. Todos eles, porém, estão sempre
preparados para bajular os favoritos do rei, motivo pelo qual concordam
com todas as idiotices que venham a dizer. Afinal, a crença em que as
próprias opiniões são as mais acertadas é algo que faz parte da própria
natureza humana. É por isso que os corvos se encantam com a graça dos
seus filhotes, e as macacas consideram os seus filhos dotados da mais
extraordinária beleza.
‘Tendes aí, portanto, um grupo de homens que invejam todos os demais e
só admiram a si mesmos. Pois bem: se entre homens assim alguém
sugerisse um plano de ação que já tivesse visto adotado em algum outro
país, ou a respeito do qual pudesse citar um precedente histórico, o que é
que aconteceria? Sem dúvida, iriam comportar-se como se a sua reputação
estivesse em jogo, pois passariam por tolos o resto de suas vidas se não
conseguissem encontrar argumentos que pusessem por terra a sugestão
apresentada. E, se todos esses argumentos não funcionassem, certamente
diriam: ‘Assim procederam todos os nossos antepassados, e quem somos
nós para colocar em dúvida a sua sabedoria?’ Depois disso, voltariam a
refestelar-se em suas poltronas com o ar de quem tivesse dito a última
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palavra sobre a questão – como se o fato de ser mais sábio que os
antepassados fosse um desastre irremediável! E, no entanto, estamos
sempre dispostos a não acatar as mais sábias decisões dos antigos, ao
mesmo tempo em que nos aferramos feito loucos ao que nos deixaram de
menos inteligente. Não foram poucos os lugares em que já me defrontei
com essa curiosa mistura de presunção, estupidez e obstinação. Deparei
com coisa semelhante até mesmo na Inglaterra’342”.

Hitlodeu surpreende Morus ao afirmar que esteve em seu país e que este
também se encontra imerso no vácuo moral da época. Passa então a contar a sua
visita à ilha, depois da guerra civil de 1497, em que Henrique VII venceu um
exército rebelde da Cornualha; nessa época, ele foi recebido por ninguém menos
que o Cardeal John Morton, Arcebispo de Cantuária e Lorde Chanceler do reino. É
interessante observar que Morton morreu em 1500 e Utopia foi publicado cerca de
dezessete anos depois de sua morte; talvez More quisesse fazer uma espécie de
distanciamento temporal para que o leitor entendesse que a corrupção espiritual do
reino já existia há algum tempo e não era somente um fenômeno do presente. É
também provável que ele desejasse reforçar alguns pontos sobre a conduta
pragmática de Morton que foram explicitados (e sutilmente criticados) na História
do Rei Ricardo III343. De qualquer forma, o que temos agora é o encontro de uma
pessoa real, no segundo homem mais poderoso da Inglaterra e o antigo exemplo de
prudência do jovem Thomas More, e sua conseqüência mais radical – o navegador
português Hitlodeu que, a partir deste momento na conversação, passará a querer
provar (e, dessa forma, o autor More tenta fazer a mesma coisa) que a Inglaterra é
uma nação que preferiu carneiros aos seres humanos.
Raphael descreve Morton da melhor maneira possível:
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foi discutido no capítulo II.
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“Era uma pessoa que se respeitava tanto por sua sabedoria e suas
qualidades morais quanto pela eminência dos cargos que ocupava. Era de
estatura mediana, e a idade avançada não fora capaz de vergar-lhe a
postura ereta. Tinha um rosto que inspirava muito mais respeito do que
medo, e, ainda que se mantivesse sempre sério e cheio de dignidade, era
homem de trato agradável. Era duro com os que o procuravam em busca
de cargos, o que fazia sem jamais ofendê-los. Pretendia apenas testar-lhe a
inteligência e a presença de espírito, qualidades que considerava
fundamentais desde que usadas com a necessária prudência, e de extremo
valor para o desempenho de cargos públicos. Sua conversa era atraente e
requintada, e a um perfeito conhecimento das leis aliava também um
extraordinário intelecto e uma memória fenomenal – dois dons naturais
que havia aperfeiçoado através dos estudos e da prática”344.

O Cardeal Morton era, enfim, o perfeito conselheiro para os reis, que
confiavam plenamente em seus critérios e em suas argumentações. Hitlodeu narra
um jantar ocorrido na residência do Chanceler, em que o outro convidado era um
advogado inglês e, de repente, o assunto à mesa passa a ser as rigorosas medidas
tomadas contra os ladrões. Conta-se que “estão sendo enforcados por toda parte” e
que mais de vinte foram de uma só vez para o cadafalso; ainda assim, ninguém
entende como “tantos ladrões continuavam a surgir num momento em que tão
poucos escapavam ao enforcamento”345. O navegador não hesita em dar a sua
explicação, sem se importar de estar na presença do cardeal, imaginando que está a
“falar livremente”; afirma que não há espanto nenhum na situação descrita pois “o
modo de lidar com os ladrões é tão injusto quanto socialmente indesejável”346.
“Enquanto punição é severo demais”, diz Hitlodeu, “e, enquanto meio de
intimidação, ineficaz. O pequeno furto não é crime tão grave que mereça
a pena de morte, e não há no mundo nenhum castigo que faça as pessoas
pararem de roubar quando é esta a única forma de que dispõem para
conseguir alimento. A esse respeito, vós, os ingleses (como, de resto,
quase todos os outros povos), vos assemelhais muito aos maus
professores, para os quais é melhor bater nos alunos do que ensiná-los.
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Em vez de infligir esses castigos horríveis, seria muito mais apropriado
assegurar a todos algum meio de subsistência, de tal modo que nenhum
homem se visse compelido por terrível necessidade a roubar e depois
pagar por isso com a morte”347.

Hitlodeu está certo em sua denúncia do estado de coisas: não se pode punir
com a morte um simples furto se a sociedade é incapaz de se organizar para suprir a
estrutura mínima para que seus cidadãos se alimentem. Contudo, ele já insinua que a
solução do problema seria uma tolerância que, se não for compreendida
corretamente, pode se transformar em uma apologia da bandidagem. A discussão
entre o advogado inglês e Hitlodeu desenvolve-se através do seguinte fato: o reino
oferece profissões para que seus habitantes possam ter os meios necessários e assim
suprir o déficit de alimentação; o problema é que essas mesmas pessoas não aceitam
tais oportunidades. O navegador recusa tal resposta pois, para ele, a culpa não está
se os habitantes devem ou não escolher as oportunidades, mas em quem as cria e as
oferece. Ou seja, os nobres e o clero, que vivem na mais completa ociosidade,
“como zangões, graças ao trabalho de outras pessoas, isto é, de seus inquilinos, aos
quais vão aos poucos despojando de todos os recursos graças ao constante aumento
dos aluguéis”348. Esta economia doente, por assim dizer, arrasta outras pessoas que
comprometem os habitantes do reino e, no fim, o próprio reino. É um círculo
vicioso que Hitlodeu descreve com a retórica exemplar de um intelectual engajado
em causas sociais ou até mesmo em um presidente de sindicato um pouco mais
articulado em suas referências bibliográficas. E como toda retórica que se baseia na
manipulação e não na persuasão e que, pouco a pouco, se explicita como uma
comunicação pragmática, traça um raciocínio aparentemente lógico que termina
sempre no mais aberrante dos paroxismos – um momento em que o escritor More
exibe seus dons de sarcasmo e de humor negro quando põe na boca de Hitlodeu que
a Inglaterra e a Europa preferem os carneiros e os grãos de trigo ao bem-estar do
homem. Depois de afirmar que existem outros motivos para que as pessoas sejam
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levadas ao roubo, o advogado pergunta quais seriam eles, Hitlodeu responde como
se fosse uma boutade:
“´Os carneiros’, respondi-lhe. ‘Essas plácidas criaturas que antes exigiam
tão pouco alimento, mas que agora, aparentemente, desenvolveram um
apetite tão feroz que se transformaram em devoradores de homens.
Campos, casas, cidades, tudo lhes desce pelas gargantas. Naquelas partes
do reino onde se produz a mais bela e mais cara lã, os nobres e os fidalgos
(para não mencionarmos vários veneráveis abades) deixaram de
contentar-se com os rendimentos que seus antepassados extraíam de suas
propriedades. Não mais lhes basta levar uma vida cheia de ócio e
conforto, que em nada contribui para o bem da sociedade – precisam,
agora, fazer-lhe mal, e para isso cercaram toda a terra arável para
convertê-la em pastagens, nada deixando para o cultivo. Estão demolindo
casas e destruindo cidades inteiras, com a evidente exceção das igrejas –
que utilizam como apriscos. E, como se já não tivesse desperdiçado terra
suficiente com suas florestas e reservas de caça, esse tipo de gente
começou agora a destruir todo e qualquer vestígio de habitação humana e
a transformar em desertos incultos tudo o que ainda restava de terras
aráveis. E qual é o resultado de tudo isso? Todo homem avaro cai feito
ave de rapina sobre a sua terra, e, como uma praga incontornável, vai se
apoderando de todos os campos que ainda restam e cercando milhares de
hectares com um único muro. Assim, centenas de camponeses são
escorraçados. São enganados ou forçados pela violência a abandonar suas
propriedades, quando não perseguidos implacavelmente até que não lhes
reste outra saída a não ser venderem tudo o que têm. Seja qual for a tática
adotada, essas pobres criaturas são obrigadas a partir – homens e
mulheres, maridos e esposas, viúvas e órfãos, mães com crianças de peito
e famílias inteiras, numerosas não por possuírem muitas riquezas, mas
porque é impossível cultivar até mesmo um pequeno pedaço de terra sem
dispor de uma boa força de trabalho. São forçadas a abandonar os lares
que tão bem conheciam, e não encontram nenhum outro lugar para viver.
Tendo de abandonar tudo sem disporem de tempo para negociar, vendem
por uns poucos tostões todos os seus pertences, que já não valem muito.
Depois de perambularem por toda parte, esvaem-se os seus parcos
recursos, e então o que lhes resta a não ser roubar e terminar os seus dias
na forca – com justiça, como diríeis? É evidente que poderiam
transformar-se em mendigos e andarilhos, mas mesmo assim é quase
inevitável que terminem nas prisões, acusados de vagabundagem, quando
na verdade ninguém lhes deu o emprego que tanto desejavam. Estavam
habituados ao trabalho no campo, mas esse trabalho não mais existe num
lugar onde deixaram de existir as terras cultiváveis. Afinal, basta um
pastor ou vaqueiro para apascentar os animais numa área que, de outro
modo, exigiria uma grande quantidade de mão-de-obra para a produção
agrícola´”349.
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O que Hitlodeu descreve é um mundo prestes a se desintegrar, numa
transfiguração escatológica que poderíamos dizer que se trata do avesso da
metástase da fé – que será “recuperada” ao mostrar a sua idéia de mundo perfeito
através da ilha de Utopia. Sua retórica cria um sistema perfeito de desgraças que se
ligam umas com as outras por um cerrado nexo lógico. Há um fundo de verdade em
sua denúncia, mas, se o leitor prestar atenção, verá que ela fica obscurecida por
algum detalhe que More ainda não nos revelou. O advogado inglês vai sumindo na
discussão aos poucos, vendo que as argumentações de Hitlodeu ganham a simpatia
de Morton não porque estão certas, mas sim porque ele também cai na comunicação
pragmática do navegante que, no fim, se aproxima da comunicação intoxicante.
Não se trata mais de comunicar uma experiência real; trata-se agora de convencer as
outras pessoas que a sua visão de mundo é a única que os pode ajudar a
compreender a realidade. Quando Morton interrompe a discussão para perguntar a
Hitlodeu sua opinião sobre a severidade das penas capitais e qual seria a sua
solução, o português passa a narrar os países que visitou em suas expedições e
detalhar algumas legislações que ele considera superiores às do Velho Mundo. É
descrito o costume dos polilétiros, um povo que vive perto da Pérsia e que quando
um ladrão é condenado
“tem de devolver o produto do roubo ao indivíduo roubado, e não ao rei,
como acontece em tantos países. Para eles, o rei não tem maior direito que
o ladrão sobre os bens roubados. E, se estes já houverem desaparecido, o
ladrão restitui seu valor com os bens de sua propriedade. Todo o restante é
deixado para sua mulher e seus filhos, e o ladrão é condenado a trabalhos
forçados”350.

Uma lei que não aconteceria em nenhum outro lugar da Europa do século
XVI – e More deixa isso claro ao apelidar o povo de “polilétiros”, um dos inúmeros
neologismos que existem em Utopia, criado para acentuar o caráter esotérico do
texto e que significa “O Povo dos Muitos Disparates” (polus, “muito”, e leros,
“disparate”).
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Mas o que importa é o fascínio que a retórica de Raphael Hitlodeu provoca,
principalmente no Cardeal Morton que, para surpresa de todos, se apropria das
opiniões do navegador e as usa para sugerir algumas mudanças no sistema judicial
da Inglaterra:
“´É muito difícil prever’, disse ele [o Cardeal Morton], ‘se tal sistema
funcionaria ou não a contento, a menos que, primeiro, o puséssemos em
prática. Imagine que o rei suspendesse a execução da pena de morte a que
foi condenado um ladrão, depois deter abolido todos os direitos de asilo.
Se os resultados fossem bons, estaria justificado que o sistema fosse para
sempre adotado. Caso contrário, ainda assim se poderia fazer com que a
sentença original fosse cumprida. Isso não acarretaria mais perigos para a
sociedade ou injustiça para com o criminoso do que a imediata execução
da pena de morte, e a experiência não envolveria risco algum. Na verdade,
acho que não seria má idéia dispensar o mesmo tratamento aos
vagabundos. Estamos sempre fazendo leis contra eles, mas até o momento
nenhuma delas surtiu o menor efeito’”351.

Hitlodeu comenta ironicamente a reação dos outros convidados do jantar, ao
verem que suas idéias foram aprovadas pelo Lorde Chanceler do reino: “todos se
mostraram exageradamente favoráveis a uma idéia que, quando por mim
apresentada, no máximo lhes arrancara alguns sorrisos condescendentes”352. É aqui
que se mostra a primeira incongruência de Raphael: como alguém pode se mostrar
contrário ao aconselhamento dos poderosos quando, na sua primeira tentativa, suas
idéias foram aceitas pelo segundo homem mais poderoso da Inglaterra? Sabemos
que Raphael já antecipava a hipocrisia das pessoas diante dos poderosos, mas isso
não retira o fato de que a sua recusa de oferecer conselhos aos nobres ou ao clero
talvez seja uma forma de desobediência ao mundo onde vive. E, para o humanismo
europeu, do qual More é um de seus mais peculiares representantes, essa
desobediência política não deixa de ser uma variação da húbris, da stultitia, da
loucura sobre a qual escreveu Erasmo.
É no trecho seguinte que Thomas More se mostra como um legítimo
seguidor do diálogo platônico. Habilmente, desloca o assunto da discussão para um
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episódio que rompe com a concórdia estabelecida, com o surgimento de um bobo da
corte, um fool que é chamado candidamente de “parasita”. Mesclando Platão com o
Encomium Moriae de Erasmo, More desvela a verdadeira ironia da justiça em um
mundo dominado pela corrupção do poder e pelo vácuo moral através do absurdo
dito na boca do “parasita”. É este “estranho na própria casa”, que insiste em seu
humor bizarro, muito parecido com a perseverança de quem tem fé (e a comparação
vem do próprio Hitlodeu) e acaba por mostrar aos convidados do jantar o absurdo
que se atingiu na nobreza e no clero europeus. O parasita afirma que resolveria o
problema da vagabundagem e dos roubos de uma maneira bem simples: sua
proposta é de que “os mendigos sejam mandados para os mosteiros beneditinos,
onde os homens se tornam irmãos leigos – creio que ser este o nome correto para
designar os monges – e as mulheres se tornam freiras”.353
É um ataque frontal ao clero, igualando-o ao nível de larápios e trapaceiros.
O único que não percebe isso é justamente um frade, que, no meio do
constrangimento provocado pela proposta insólita, resolve atiçar ainda mais o
parasita, ao perguntar o que seria da sua ordem mendicante. O fool não perde
tempo: diz imediatamente que aplicaria a ela a solução do Cardeal Morton – ou seja,
a aplicação da pena de morte tanto para os ladrões como para os vagabundos. É
necessária a intervenção do Lorde Chanceler para que os ânimos não fiquem mais
acirrados. O episódio parece ser uma espécie de interrupção na narrativa, mas, na
verdade, explicita o tema do Livro I de Utopia: a justiça só pode ser comunicada
através da ironia e da dissimulação, uma vez que o seu contrário, a injustiça, parece
dominar todos os estágios da vida pública e privada. Não há mais comunicação
substancial – e se ela surge alguma vez são nas palavras de um parasita próximo da
loucura.
2.10. A desarmonia entre o filósofo e a sociedade
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O fato dos seus conselhos terem sido aprovados não faz Raphael recuar nem
um pouco em suas opiniões desobedientes. Morus insiste no tópico, desta vez
abordando-o sob um prisma mais inquietante: o do filósofo-rei. “Mesmo assim,
continuo achando que, se pudésseis superar a aversão pela corte, vossos conselhos
seriam de enorme utilidade para o público”, diz o xerife de Londres. E continua:
“E vós, como homem de bem, não poderíeis furtar-vos a esse dever de
suma importância. São de vosso conhecimento as palavras de Platão,
vosso colega: a sociedade nunca será feliz enquanto os filósofos não
forem reis, e estes não forem filósofos. Imaginai, portanto, quão
infinitamente distante está de nós essa felicidade se os filósofos nem
mesmo se dispõem a dar seus conselhos aos reis”354.

O tema é delicado porque, antes de tudo, deve-se entender que é uma
referência aos livros V e VI de A República, em que Sócrates afirma que não há
compatibilidade entre os assuntos da cidade e os assuntos do filósofo. Ele diz:
“A não ser (...) que os filósofos cheguem a reinar nas cidades ou que os
denominados reis e potentados se ponham a filosofar seriamente e em
profundidade, vindo a unir-se, por conseguinte, o poder político e a
Filosofia, e que sejam afastados à força os indivíduos que se dedicam em
separado a cada uma dessas atividades, não poderão cessar, meu caro
Glauco, os males das cidades, nem, ainda, segundo penso, os do gênero
humano. Antes disso, não se concretizará no mínimo nem verá a luz do
sol a constituição cujo traçado acabamos de esboçar. Era isso o que há
muito eu receava declarar, por ver como destoa da opinião comum. É
difícil compreender que de outra forma não poderá haver felicidade, nem
pública nem particular”355.

Devemos reparar na seguinte frase: “Era isso o que há muito eu receava
declarar, por ver como destoa da opinião comum”. Recear declarar alguma coisa
significa que há um clima de perseguição, de que a opinião pública rejeitará
qualquer nova idéia que apresente uma outra forma de governar a cidade. A
discussão que se seguirá será justamente entre Sócrates, Glauco e Adimanto em uma
argumentação em que o primeiro tentará provar aos dois últimos de que o filósofo é
o único capaz de governar uma sociedade; entretanto, como as pessoas não foram
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iniciadas na Filosofia, ele será inevitavelmente incompreendido e seus interesses se
tornarão incompatíveis com a da cidade. Adimanto argumenta, talvez com razão, de
que a Filosofia e os negócios práticos não se harmonizam. Sócrates usa a imagem
do navio desorganizado, de que depois More fará uma variação brilhante nas
páginas seguintes de Utopia:
“Tão atroz é o tratamento que recebem das cidades os filósofos de maior
merecimento, que não há no mundo quem se lhes possa comparar. Para
recorrer a uma imagem adequada, precisarei reunir os traços mais
disparatados, à maneira dos pintores, quando nos apresentarem um cervobode ou qualquer outro monstro oriundo de cruzamento desigual.
Imagina, portanto, que a cena se passa numa esquadra, ou apenas num
navio: o comandante, em estatura e força excede a toda a marinhagem,
porém, é um tanto surdo e de vista que não fica atrás, além de
corresponderem a essas deficiências seus conhecimentos de navegação.
Os marinheiros disputam entre si a direção do barco, cada qual julgandose o único capaz de governá-lo, muito embora nunca nenhum tivesse
aprendido a arte de navegação nem pudesse apontar o professor que lha
ensinara ou o tempo em que aprendera, além de declararem todos, de
plano, que ninguém precisa aprender semelhante arte, de se mostrarem
dispostos a cortar em pedacinhos quem ousasse afirmar que ela pode ser
ensinada. A toda hora assediam o comandante, insistindo com ele e
fazendo tudo para que lhes entregue o leme; e se acontece um grupo não
poder persuadi-lo, parecendo que outros o conseguem, matam-nos ou os
jogam por cima da amurada do navio. Quanto ao nobre comandante,
inutilizam-no com mandrágora ou bebidas ou qualquer outro expediente,
e, apossando-se do barco, fazem mão baixa em tudo o que nele
encontram, e, bebendo e comendo à tripa forra, navegam como é de
esperar de marinheiros desse estofo. Afora isso, distinguem com o nome
de pilotos, marinheiros e conhecedores da arte de navegar todos os
comparsas que podem ajudá-los a alcançar a direção, seja persuadindo o
comandante, seja pelo emprego de força, enquanto tacham de inúteis os
que nada sabem fazer nesse sentido. Não têm a mínima noção de que para
ser piloto de verdade é preciso estudar o tempo, as estações e o céu, bem
como os astros e os ventos e tudo quanto cai no âmbito de sua arte, se
quiser, de fato, comandar o navio. Quanto à maneira de governar os
subordinados, esteja ou não de acordo uma parte da tripulação, nunca lhes
passou pela cabeça que possa ser adquirida pelo estudo aliado à prática,
juntamente com a arte de navegar. Tal sendo a situação do barco, não te
parece que o piloto de verdade receberá de marinheiros desse porte os
epítetos de imprestável, parlapatão e contemplador dos astros”356.
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Talvez neste trecho fique clara a razão de More em insistir na figura de
Raphael Hitlodeu como um marinheiro intrépido, à beira da desobediência. O
navegante português pode ser um novo líder, um novo filósofo ou nenhum dos dois
– somente mais um parlapatão. Ainda assim, existem pessoas, como Morus e Giles,
que dão importância ao que esses sujeitos dizem – e eles são uma força de opinião
que criam a sua própria aura em um mundo dominado pelo vácuo moral.
Hitlodeu diz que discorda do que Platão fala, mas, repetindo suas
incongruências, admite no final de sua argumentação de que “não há espaço para a
filosofia nos conselhos reais”357 – a mesma conclusão a que chega Sócrates em A
República depois de relatar a sua metáfora do comandante naval. Discorre
longamente sobre inúmeros casos que observou em inúmeros conselhos (e é neste
ponto que ele alude pela primeira vez à existência da ilha de Utopia), fala de que o
dinheiro e o poder comandam tudo e todos, pragueja bastante, tudo isso no ritmo de
um raciocínio embriagado pela comunicação intoxicante. Isso não interessa para
Morus, que insiste no assunto do conselho – chegando ao ponto de dar conselhos
mais práticos ao navegador tão experiente:

“‘Sem dúvida, não há lugar’, afirmei, ‘para a variedade acadêmica, que
considera todos os assuntos adequados a todas as circunstâncias. Mas
existe uma forma mais ou menos civilizada de filosofia, e esta, por assim
dizer, conhece o contexto dramático em que está inserida, tenta ajustar-se
a ele e representa um papel adequado ao longo da encenação. Creio que
deveríeis recorrer a ela. De outro modo, seria o mesmo que interromper
uma comédia de Plauto no momento em que os escravos estão mais
entregues às diversões, e subir ao palco em trajes de filósofo para
declamar o trecho da Otávia em que Sêneca discute com Nero. Não seria
bem melhor ficar de boca calada, em vez de transformar a representação
numa tragicomédia ao misturar versos de peças diferentes? Arruína-se e
deturpa-se um espetáculo quando se lhe acrescentam falas diferentes, por
mais que estas sejam muito melhores que o espetáculo em si. Não – é
preciso dar o melhor de si para o papel que se representa em uma
encenação, sem, com isso, estragar toda uma peça só porque nos correu
pensar em outra com a qual temos muito mais afinidades’”358.
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Morus e seu criador, Thomas More, se amalgamam na declaração definitiva
de sua crença de que a vida – especialmente a vida pública – é uma performance em
que cada um é um ator que tem plena consciência do que está a fazer, tanto para si
como para a sociedade onde vive. É uma peça onde o palco é a autoridade do real e
todos devem subordinar-se a um diretor oculto, misterioso, mas que dá a todos o seu
devido papel no drama maior da redenção. A mesma estratégia se aplica aos jogos
da política:
“‘A mesma regra se aplica à política e à vida da corte. Se não for possível
erradicar de uma vez por todas as idéias erradas, nem lidar com vícios que
o hábito já há muito sedimentou, mesmo assim não vejo motivo para
voltar as costas à vida pública. Seria proceder com a mesma insensatez
dos que abandonam o navio em meio à tempestade só porque não
conseguem dominar os ventos. Por outro lado, de nada adianta tentar
transmitir à força idéias inteiramente novas para pessoas que se acham
firmemente convencidas do contrário. É preciso fazer um trabalho
indireto: lidar com tudo com o máximo de tato possível, e tentar errar o
mínimo nas situações em que não for possível acertar como se gostaria.
Pois as coisas jamais serão perfeitas enquanto os homens não atingirem a
perfeição – o que, com certeza, está ainda muito longe de acontecer!’”359.

2.11. A fraqueza espiritual de More
A resposta de Morus parece um elogio à imperfeição das coisas humanas,
mas esconde uma fraqueza espiritual que revela o núcleo da crise religiosa do
humanismo – e da qual a Utopia de More é o reflexo mais agudo. Descobre-se que
no centro do Livro I há um questionamento autobiográfico: na época em que
escreveu o seu “livrinho”360, More certamente tinha uma razão especial para se
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interessar quase de forma obsessiva pelo o problema do “aconselhamento”. Ele
caminhava
“cada vez mais em direção a uma dedicação integral a serviço do rei e, no
período em que escreveu o diálogo do Livro I, parece ter estado a
considerar um primeiro convite para integrar o conselho de Henrique VIII.
Todos os seus estudos e sua experiência como advogado e diplomata
pareciam apontar na direção desse avanço profissional; não obstante, a
consideração desse passo a ser dado teria causado certa ansiedade num
homem imbuído de ideais de desprendimento humanístico e religioso”361.

More tinha que resolver esse impasse – e tentou isso usando justamente os
procedimentos da performance e do palco: criou não só uma persona, o xerife de
Londres Tomás Morus, mas também uma outra máscara, o navegador Raphael
Hitlodeu. É uma hipótese que não pode ser descartada quando vemos que o drama
de Utopia é estruturado na tensão entre unidade e multiplicidade – e, se isso não
tiver um equilíbrio adequado, pode chegar a um rompimento psíquico. Adams e
Logan não refutam essa possibilidade:
“É possível que as personalidades e as opiniões de seus dois personagens
principais [em Utopia] sejam a projeção de uma cisão que se mantém
constante em seu próprio espírito [o de More]. Fica claro que Morus
assemelha-se de perto ao autor, mas também é claro que esse advogado e
pai de família prudente e prático é More sem seu caráter apaixonado e
visionário – um More que jamais teria escrito Utopia, nem optado pelo
martírio. Os protótipos mais evidentes de Hitlodeu são os severos
especialistas em ciência política comparada dos diálogos políticos de
Platão. Na economia genérica do livro, Hitlodeu corresponde ao austero
Estrangeiro do Político ou ao Velho Ateniense das Leis, cujo
distanciamento das questões práticas os habilita a reconhecer e a falar a
verdade. Mas isso equivale a dizer que Hitlodeu é, em certa medida, a
imagem – em parte melancólica, em parte crítica – que More faz do que
ele mesmo poderia ter sido, tivesse ele feito outras escolhas uma década
atrás; assim como Morus é sua concepção, um tanto depreciativa, do
homem prático em que ele se transformara”362.
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Esta cisão é o reflexo de um problema existencial que atinge a Europa desde
o final da Idade Média: a gradual substituição do ideal de vida cristã, voltada para a
orientação ao summum bonum, para a felicidade terrena dentro da res publica, do
reino, do secto específico que conhece o rumo da História. Para Eric Voegelin,
More está muito mais perturbado do que Erasmo com as implicações do Mito da
Caverna descrito no Livro VII de A República363; e sua invocação do argumento de
que uma república só será feliz se houver um filósofo que aconselhe o rei implica
que a sua questão é, na verdade, sobre o poder espiritual que
“declinou como um poder ordenador da comunidade (...). Em sua
argumentação, ele é uma quantité négligeable. Tanto em More como em
Erasmo observamos a transformação do poder espiritual no poder do
intelectual secular; um desenvolvimento que teve o seu precedente em
Dante, com sua idéia do comando duplo do imperador e do filósofo
tornando-se cada vez mais presente. Contudo, o intelectual secular está
em uma posição difícil, uma vez que ele não tem para onde ir. A não ser
que se torne um intelectual político, e, dessa forma, um apêndice dos
poderes e dos potentados, o que ele deve fazer? A resposta existencial – a
única que More aparentemente poderia imaginar – é Raphael, o homem
que abandonou a sua propriedade em favor de sua família e que leva uma
vida peregrina como um expatriado. (...) Este navegador humanista
responde agora a questão de More e mostra, com exemplos precisos, que
o conselho que ele teria que aceitar não tem nenhum espaço no estado
atual da política”364.

Dessa forma, a argumentação de More (agora usando a persona Morus) – a de que a
vida política é uma performance em que cada um dá o melhor de si – é mais uma
espécie de persuasão para si mesmo e para se convencer de que a única forma de
consertar o vácuo moral na política é aceitar as imperfeições dos outros e da
situação. Comovente, sem dúvida; mas nada impressionante, pois, como afirma
Voegelin, não se trata de um raciocínio que nos remeta a Platão, ao Cristianismo ou
qualquer outra coisa profunda:
“É um senso comum persuasivo para um homem que deseja ter um papel
na política, que é inteligente e sensível o suficiente para perceber as
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responsabilidades que podem cair em seus ombros, e que precisa de um
pouco de ópio para superar seus escrúpulos. Hoje chamamos isso do
argumento do ‘colaborador’. A habilidade em evitar os tópicos
problemáticos é notável. De fato, uma verdade abstrata não serve para
toda e qualquer situação; mas existem situações em que a verdade abstrata
deve ser pronunciada para quebrar o marasmo da confusão moral. Claro
que alguém pode não romper com seus vícios tradicionais de um
momento para o outro; mas há um limite em que o atraso é proibido. Que
todos os homens não são bons e, portanto, todas as coisas não podem ir
bem é um aviso claro para um homem que procura a perfeição; mas pode
facilmente se tornar uma desculpa para acobertar crimes. O que torna esse
argumento tão pobre é a renúncia do espírito como a autoridade primeira
e última além das insuficiências da ordem temporal. A comunidade tende
a adquirir uma coerência que pertence propriamente ao espírito. O
sintoma evidente da mudança de eixo é a distinção de More entre a
filosofia escolástica e a filosofia polida. O significado da filosofia como a
dimensão intelectual da vida do espírito, como a articulação intelectual de
uma ordem que culmina na vida do espírito e na orientação da alma em
direção ao realissimum, aparentemente ficou perdida tanto para More
como para Erasmo. O príncipe erasmiano, assim como a filosofia polida
de More, é uma sabedoria que vem das tradições clássicas e cristã; mas
ambos perderam a intensidade que não provém do passado, mas somente
da eterna presença da fonte”365.

2.12. A consciência do Mal
A intensidade da vida do espírito como algo vivo e pulsante ainda continua
nas entrelinhas da conversa entre Morus e Hitlodeu. Este último apela não só para
Platão, mas vai além, usando Cristo e seus ensinamentos como um meio irônico de
colocar Morus em uma posição desconfortável. É a partir daqui que ele insiste no
tema da propriedade privada – algo que alega ter visto em suas viagens pelo Novo
Mundo, em especial na ilha de Utopia. E assim Hitlodeu quer impôr-se como um
sujeito que sempre fala a verdade, mesmo que isso possa lhe parecer prejudicial:
“‘É evidente que não gostariam das minhas propostas. Tendo já escolhido
um determinado curso de ação a nortear as suas práticas políticas e
sociais, é natural que não gostassem de ver-lhes mostrados os perigos que
os espreitam, nem que dessem ouvidos a recomendações para que
desistissem de suas idéias. Mas, à parte isso, que teria eu dito que não
possa ou não deva ser dito na companhia de quem quer que seja? Se, por
medo de cair em ridículo, nunca disséssemos coisas que pudessem sair
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pouco convencionais, teríamos de nos calar, até nos países cristãos, a
respeito dos próprios ensinamentos de Jesus. Mas Ele queria que se
fizesse exatamente o contrário, pois não disse aos seus discípulos que
proclamassem sobre os telhados aquilo que Ele lhes dissera em voz baixa?
E grande parte dos Seus ensinamentos está mais em desacordo com as
convenções do mundo de hoje do que qualquer coisa que eu tenha
sugerido, a menos que se levem em conta as doutrinas modificadas pelo
pregadores hábeis e astutos – os quais, sem dúvida, resolveram seguir os
mesmos conselhos que há pouco me aconselhastes! – ‘Jamais
conseguiremos harmonizar o comportamento humano com a ética cristã’,
parecem ter concluído esses sábios, ‘e então o melhor a fazer é adaptar a
ética cristã ao comportamento humano’, como se aquela fosse uma vara
de medir feita de chumbo. Assim, por esse raciocínio, as duas coisas
teriam alguma correspondência entre si.
Mas não vejo que o possam ter feito de bom ao procederem dessa
maneira. Simplesmente permitiram que as pessoas pequem sem uma clara
consciência do mal que estão praticando”366.

Quando Thomas More coloca essa última frase na boca de Raphael Hitlodeu,
temos aí o verdadeiro tema de Utopia, aquele que o seu autor camuflou entre idas e
vindas, piadas e trocadilhos, pistas e caminhos sinuosos: vivemos em um mundo
onde ninguém mais sabe qual é a clara consciência do mal que se está a praticar.
Estamos novamente no wretched world que More já anunciava na sua biografia de
Pico della Mirandola. Contudo, o mundo corrompe-se porque ninguém mais vê o
que acontece nos meandros de nossa própria consciência – e isso é algo que
acontecia provavelmente no embate espiritual do próprio More naquele momento de
sua vida. A pergunta correta a se fazer é: será que More caiu nesta tentação ou não?
Será que ele tinha plena noção do fascínio que poderia causar às outras pessoas com
a criação de sua ilha de Utopia?
O fato de Raphael Hitlodeu ser o portador da real mensagem de seu livrinho
mostra ainda mais o caráter enigmático e alusivo do texto – e a brilhante
apropriação do diálogo platônico não só como gênero literário, mas também como
método pedagógico. More quer que o leitor vá além, que procure e descubra por si
mesmo; ainda assim, dá as pistas necessárias para que se descubra a sua intenção e
também para descobrir o que acontecia dentro de sua alma. Trata-se de um exercício
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de compartilhar, de querer comunicar uma experiência que não deveria ser fácil de
suportar nos ombros de um sujeito talentoso e inteligente. Mas as pistas ainda não
são suficientes para perceber se More também não estava com o anseio de crer nas
idéias do humanismo europeu; a tensão entre a sua cosmologia cristã e o atraso
ingênuo de uma História pagã redivivus poderia se romper a qualquer momento,
como parece ser o caso na representação dos personagens Raphael e Morus.
O que acontece, afinal de contas, é que Hitlodeu não percebe que o seu
discurso é reflexo de uma consciência que não sabe o que fazer com tantas
experiências. E, por isso, não sabe o mal que pode praticar nas consciências de
humanistas como Morus e Gilles. Mas – e o autor Thomas More? Tinha consciência
de cada um dos seus atos, de cada uma das suas pistas e enigmas? Parece que sim –
ainda que também pareça que se emaranhou demais na sua trama de alusões e
significados ocultos.
2.13. O gnosticismo de Raphael Hitlodeu I
A prova disso é a súbita quebra de comunicação entre Morus e Hitlodeu no
final do Livro I, quando o navegador começa a defender a abolição da propriedade
privada como o único meio para terminar as injustiças na Europa. O assunto surge
do nada e sem motivo aparente; Hitlodeu fala nele logo depois de se referir ao
problema da consciência, talvez numa espécie de insight auto-evidente que tenta
esconder de si mesmo e que, por isso, se intoxica com a própria linguagem:
“‘Em outras palavras, estou perfeitamente convencido de que nunca
chegaremos a uma justa distribuição dos bens, ou a uma satisfatória
organização da vida humana, enquanto não se acabar por completo com a
propriedade privada. Enquanto ela continuar existindo, a grande maioria
da raça humana, e o que nela há de melhor, continuará vivendo sob o peso
de um esforço insano que só lhe traz miséria e ansiedades. Não digo que
seja impossível aliviar esse fardo, mas não tenho a menor esperança de
que venha a ser inteiramente eliminado”367.
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Como já vimos, Hitlodeu não hesita em usar a linguagem da comunicação
intoxicante que se aproxima, se usarmos nossos conceitos do primeiro capítulo, de
uma metástase da fé pelo avesso. Mas onde estaria a sua “fé”? No uso cioso dos
ensinamentos de Cristo? Não: quando Hitlodeu cita Jesus é para criticar ninguém
menos que Morus. Em todo caso, a “fé” de Hitlodeu é posta em dúvida por Morus:
“‘Não concordo (...). Não acredito que se chegasse jamais a um padrão de
vida razoável sob um sistema de comunidade de bens. Haveria sempre a
ameaça da escassez, pois nem todos se predisporiam a trabalhar o
suficiente. Sem a perspectiva de lucros, todos se tornariam preguiçosos e
transfeririam aos demais o trabalho que caberia a eles realizar. Depois,
quando a escassez se tornasse insuportável, teríamos como conseqüência
inevitável toda uma sucessão de distúrbios e assassinatos, uma vez que
ninguém teria como proteger o produto do seu próprio trabalho –
principalmente tendo-se em vista que não haveria respeito algum pela
autoridade, o que, numa sociedade sem classes, parece-me coisa muito
difícil de existir”368.

A descrição de Morus é a favor de uma sociedade hierárquica, em que cada
um faz o que pode fazer e se submete a uma autoridade concreta – um rei, um
parlamento, um sacerdote. São descritas também as conseqüências práticas das
esperanças de Raphael, em que a suposta igualdade de bens terminaria somente com
a liberdade de uma nomenklatura, de uma casta que teria os privilégios e não
sofreria nenhuma escassez. A lógica é clara, evidente e inescapável.
É então que Hitlodeu, o navegador português que desafiou a família, a
tradição e a propriedade, se utiliza do método indireto da philosophia civilis que
Morus tanto defendeu, ao dar a seguinte informação:
“‘Não me surpreendo que seja essa a sua opinião’, disse Raphael, ‘já que
não conseguis imaginar como seria tal sociedade, ou dela tendes uma
imagem muito pouco clara. Mas, se tivéssemos estado comigo em Utopia
e vos inteirado pessoalmente do modo como as coisas ali se passam, como
aconteceu comigo – como sabeis, lá vivi por mais de cinco anos, e só
voltei movido pelo desejo de difundir a existência desse Mundo Novo –,

368

Ibid, pág. 67-68.

234

seríeis o primeiro a admitir que não existe, em parte alguma, um país tão
bem organizado”369.

Em outras palavras, o que Raphael quer dizer é o seguinte: você (Morus) não
pode me refutar porque não viu o que vi, não esteve onde eu estive, não viveu o que
vivi, não experimentou as sensações que experimentei. Hitlodeu é a única
testemunha de seu próprio relato – que escutaremos no Livro II em detalhes
minuciosos, numa riqueza de sutilezas que chega a seduzir e – por que não? –
intoxicar tanto o leitor como os ouvintes no texto. Mas o relato sobre a ilha de
Utopia, feito por Raphael Hitlodeu, pode ser visto como o espelho duplo de um
conhecimento especial que vai contra o senso comum do humanista que tenta
equilibrar o poder intelectual e o poder espiritual; é a prova de uma experiência que
não está aberta seja a alguém como Morus, seja para nenhuma pessoa viva neste
mundo. E aqui se revela, como bem disse Gerard Wegemer, “o núcleo do
gnosticismo de Raphael”370.
3. O PARAÍSO PERDIDO
3.1. A existência histórica do Paraíso
Este é o momento em que temos de buscar as raízes do fascínio ao redor do
simbolismo da Utopia – seja como lugar físico, perspectiva social ou inquietação
metafísica. Somente assim podemos voltar a explicar o que significa a inusitada
expressão do parágrafo acima – “o núcleo do gnosticismo de Raphael” – e enfim
chegar a alguma conclusão sobre a crise religiosa no pensamento humanista e como
Thomas More foi o epicentro desse evento.
Podemos começar essa parte da nossa investigação a partir do seguinte
trecho de A Cidade de Deus, o famoso tratado de Santo Agostinho:
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“O homem vivia segundo Deus no paraíso corporal e ao mesmo tempo
espiritual. Não que houvesse paraíso corporal para os bens do corpo e não
fosse espiritual para os da mente ou, então, paraíso espiritual, fonte de
gozos para os sentidos exteriores. É certo que um e outro existiam para
esses dois fins. Depois, o anjo invejoso e soberbo, afastado de Deus por
seu orgulho e encastelado em si mesmo, preferindo gozar daqueles a ele
sujeitos por sua tirânica altivez, caiu do paraíso espiritual (...). Em sua
queda, afetando serpentear nos sentidos do homem com cautelosa astúcia
(é que o invejava porque caíra e o homem se mantinha em pé), escolheu
no paraíso corporal, onde viviam em companhia dos outros animais,
inofensivos e mansos, dois indivíduos humanos, o homem e a mulher,
escolheu, digo, a cobra, animal lúbrico e que se move com tortuosos
meneios, apto para o propósito de falar por sua boca. E, abusando dele,
como de instrumento, graças a sua presença angélica e a sua natureza
superior, com perversidade espiritual, falou com falácia à mulher.
Começou pela parte inferior da sociedade humana, para gradualmente
ascender ao todo, na consciência de que o homem não seria tão facilmente
crédulo e não poderia ser enganado por erro, senão acedendo ao erro
alheio”371.

Em um parágrafo, Agostinho faz uma síntese de como a psique humana e a
História Universal se unem em um todo inseparável, guiado por algum fundamento
que nenhum dos atores desse drama sabe qual é. Aqui há uma breve explicação dos
efeitos que a Queda e o Pecado Original fizeram na própria constituição histórica da
criatura. Além disso, há um fato que para Agostinho é evidente, enquanto para nós
parece mera fantasia: a certeza da existência de um Paraíso terrestre e histórico,
localizado em algum canto deste planeta.
Não se trata de uma mera fantasia. É uma realidade histórica – e que deve
ser tratada com a devida seriedade. Mas sua “factualidade”, por assim dizer, é o
reflexo de uma experiência mais profunda que ocorre no ser humano, uma nostalgia
e um desejo de “nos encontrarmos sempre e sem esforços no coração do mundo da
realidade e da sacralidade, e em suma, o desejo de superar de uma maneira natural a
condição humana e de recuperar a condição divina; um cristão diria: a condição
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anterior à queda”372. A famosa descrição de Gênesis 2: 8-17 é um dos pontos de
partida para a concretização simbólica deste desejo:
“O Senhor plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem
que modelara. O Senhor fez crescer do solo toda espécie de árvore
formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e
a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para
regar o jardim e de lá se dividia formando quatro braços. O primeiro
chama-se Fison; receia toda a terra de Hévila, onde há ouro; é puro o ouro
dessa terra na qual se encontram o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio
chama-se Geon: rodeia toda a terra de Cuch. O terceiro rio se chama
Tigre: corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor
tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar.
E o Senhor deu ao homem este mandamento: ‘Podes comer de todas as
árvores do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não
comerás, porque no dia em que dela comeres terás que morrer’”373.

3.2. A fundação de um mundo
As representações temáticas do Paraíso como o lugar em que a benevolência
divina se encontra para a satisfação do homem permeiam não só o Cristianismo,
mas também a cosmologia greco-romana, com Hesíodo e Platão, a chinesa (as Ilhas
dos Imortais) e a muçulmana374. Isso confirma algo constante no anseio humano,
essa nostalgia de um Paraíso que se perdeu nas brumas da História. Tal desejo pode
ser evocado de diversas formas e existem duas com as quais Thomas More joga
com freqüência em Utopia: o simbolismo do jardim e do centro do mundo. Em
relação ao primeiro, como já foi referido antes, o que nos interessa é a referência ao
lugar oculto onde o homem (em especial, o humanista) possa se recolher da vida
confusa do negotium e se refugiar na quietude do otium; acrescente-se ainda o
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detalhe de que a vegetação do jardim paradisíaco é sempre “luxuriante e
espontânea” e “fruto da atividade celeste”. É um lugar onde
“os animais vivem em liberdade: sua linguagem é compreendida pelo
homem, que os domina espontaneamente. Aqui se trata de uma
característica própria do estado edênico: é a função de Adão nomeando
os animais; ela traduz, diz a teologia, a dominação do intelecto sobre os
sentidos e os instintos, assim como o conhecimento da natureza própria
do seres”375.

Mas devemos observar também que, muito mais que a procura por um lugar
físico, o fascínio pelo Éden se deve a uma inquietação radicalmente profunda: a de
que “o retorno ao estado edênico é, com efeito, a obtenção de um estado central, a
partir do qual se pode fazer a ascensão espiritual ao longo do eixo terra-céu”376.
Com isso, temos de observar qual é o significado do centro do mundo nessa
digressão essencial sobre as relações entre o Paraíso e a Utopia de More. Segundo
Mircea Eliade, um dos grandes estudiosos do tema, o homem, mais especificamente
o homem religioso377, deseja viver o mais perto possível do Centro do Mundo. Tal
homem
“sabia que seu país se encontrava efetivamente no meio da Terra; sabia
também que sua cidade constituía o umbigo do Universo e, sobretudo, que
o Templo ou o Palácio eram verdadeiros Centros do Mundo; mas queria
também que sua própria casa se situasse no Centro e que ela fosse uma
imago mundi. E, como vamos ver, acreditava-se que as habitações
situavam-se de fato no Centro do Mundo e reproduziam, em escala
microcósmica, o Universo. Em outras palavras, o homem das sociedades
tradicionais só podia viver num espaço ‘aberto’ para o alto, onde a rotura
de nível estava simbolicamente assegurada e a comunicação com o outro
mundo, o mundo transcendente, era ritualmente possível. O santuário – o
‘Centro’ por excelência – estava ali, perto dele, na sua cidade, e a
comunicação com o mundo dos deuses era-lhe afiançada pela simples
entrada no templo. Mas o homo religiosus sentia a necessidade de viver
sempre no Centro – tal como os achilpa, que, como vimos, traziam sempre
consigo o poste sagrado, o Axis mundi, a fim de não se afastarem do
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Centro e permanecerem em comunicação com o mundo supraterrestre.
Numa palavra, sejam quais forem as dimensões do espaço que lhe é
familiar e no qual ele se sente situado – seu país, sua cidade, sua aldeia,
sua casa –, o homem religioso experimenta a necessidade de existir
sempre num mundo total e organizado, num Cosmos”378.

Assim, não seria exagero afirmar que o Centro é “antes de mais nada o
Princípio, o Real Absoluto; o centro dos centros não pode ser senão Deus”379.
Portanto, aquele que queira criar ou viver em um espaço que terá de ser coordenado
a partir de um centro, sabe que “a instalação num território equivale à fundação de
um mundo”380. E esta fundação toma como arquétipo a própria Criação do Mundo,
descrita de maneira formidável nos relatos do Éden no Livro do Gênesis. Sendo
uma das representações de Deus, o Centro não pode ser visto como algo estático e
sim como um
“foco de intensidade dinâmica (...) de onde partem o movimento da
unidade em direção à multiplicidade, do interior em direção ao exterior,
do não-manifestado para o manifestado, do eterno para o temporal, todos
os pontos de emanação e de divergência, e onde se reúnem, como em seu
princípio, todos os processos de retorno e de convergência em busca da
unidade”381.

A fundação de uma cidade ou de uma ilha (como é o caso do relato de
Raphael Hitlodeu sobre Utopia) repete a Criação e representa o Mundo. Há algo de
sombrio no surgimento de uma cidade, como aponta o trecho em Gênesis 4: 17382,
em que o seu primeiro fundador foi ninguém menos que o primeiro assassino da
História, Caim. Notamos assim que, na fundação da primeira cidade, inicia-se a
tensão entre a história pragmática e a história sacra, antecipada por Santo
Agostinho através do simbolismo dramático da Cidade de Deus versus a Cidade dos
378

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano, Martins Fontes, 1998, pág. 43.

379

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. José Olympio, 2000, pág. 219.

380

ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano, Martins Fontes, 1998, pág. 46.

381

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. José Olympio, 2000, págs. 219220.
382
“Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Henoc. Tornou-se um construtor de cidade e deu à
cidade o nome de seu filho, Henoc”. Cf. A BÍBLIA DE JERUSALÉM, Ed.Paulus, 2004.

239

Homens e já vislumbrada por Eric Voegelin. Como escreveu Joseph Brodsky em
seu ensaio Profile of Clio, “a História é sempre a versão de Caim”383 – e a cidade é
um local que se sobrepõe conflituosamente ao Paraíso através de suas formas
espaciais; por ser
“o sinal da sedentarização dos povos nômades”, [ela é] tradicionalmente
quadrada, símbolo da estabilidade, enquanto as tendas ou os
acampamentos nômades são em geral, redondos, símbolo de movimento.
Também é por esta razão que o Paraíso terrestre é redondo e tem relação
com o simbolismo vegetal, enquanto a Jerusalém celeste, que encerra o
ciclo, é quadrada e mineral”384.

3.3. A idéia fixa de um Paraíso
Essa dinâmica entre estabilidade (representado pela cidade que imita a
Criação) e movimento (representado pelo Paraíso Terrestre que é fruto da Criação)
será talvez a motivação específica para se entender o comportamento de um
marinheiro como Raphael Hitlodeu, que aplica a famosa frase “Pouco importa onde
se esteja, pois é um só o caminho para o Céu” como mote de sua vida. A lacuna
evidente entre a busca de um mundo onde não existam mais deficiências ou
imperfeições e um mundo onde se vê uma miséria constante cria um pessimismo
que dá origem a uma nova visão de mundo: o da impossibilidade da existência do
Paraíso Terrestre, mesclado a uma procura intensa por ele que, nas palavras de
Sérgio Buarque de Holanda, só poderia terminar em uma “psicose da
imaginação”385.
Essa nova cosmogonia não se dá de um momento para o outro; na verdade, o
que ocorre é uma lenta mudança, que começa no fim da Idade Média e atinge aos
poucos o pensamento da Renascença, em especial o humanismo europeu. O
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favorecimento da polêmica contra a miséria do tempo presente, dominado pela
injustiça que nascia de uma determinada casta social, só acentuava uma
negatividade fundamental a respeito da própria criatura, representada pela corrupção
do Pecado, dando ensejo à busca e à glorificação de outros mundos, de várias terras
incógnitas, ainda virgens e sem a marca da decadência que caracteriza as nuances da
“mancha” que se alastra no destino humano. Tal atitude perante o mundo
determinava a noção de que o homem era nada mais nada menos do que um mero
peregrino, vivendo numa terra que lhe servia somente de passagem em que “a
esperança de nele se encontrar algum porto seguro se tornara, ao cabo,
irrelevante”386. Na simbologia tão bem dramatizada por Agostinho e que influenciou
tanto a Idade Média, a vida neste mundo é uma passagem, uma travessia entre a
Cidade de Deus, a dos santos, peregrinos pela graça, e a Cidade dos Homens,
dominada por suas paixões, distantes do seu Criador e que, na verdade, se baseia em
um profundo senso da transitoriedade das coisas terrenas. Com isso, o
relacionamento do homem com a sua visão do Paraíso muda para uma expectativa
que todos sabem que jamais será cumprida, mas que, ainda assim, se transforma em
um ideal, em uma idéia-fixa, uma tarefa que, sem dúvida, terá as suas nuances de
odisséia e seus toques de ceticismo. Isso ocorre porque, segundo Sérgio Buarque de
Holanda,
“(...) sucede que o Paraíso Terrestre é, pela sua própria essência,
inatingível aos homens, ou, na melhor hipótese, só pode, talvez, ser
alcançado à custa de ingentes e sobre-humanos esforços. De fato, só com
o declinar do mundo medieval é que a idéia da corrupção e
degenerescência da Natureza poderá afetar mais vivamente aqueles para
quem a salvação eterna se torna, cada vez mais, um ideal longínquo e
póstumo. Ao mesmo tempo irá esbater-se pouco a pouco, embora
teoricamente ainda válida, a crença de um Céu, um Céu sempre mais
distante, que cuida de interferir a todo momento nos negócios profanos.
Já agora, porém, o mundo não há de ser um vale de lágrimas, apenas
dulcificado pela certeza da redenção ultraterrena. Não é num futuro
póstumo, ou fora do mundo, mas na própria vida de todos os dias que a
condição humana há de encontrar sua razão de ser. O humanismo, que
impregnará largamente o pensamento e a atividade renascentistas, acha-se
alicerçado, e desde o início, numa confiança ilimitada no homem e nas
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suas possibilidades criadoras quase infrenes. Em seu tratado sobre a
dignidade humana, Giovanni Pico della Mirandola parte do pressuposto
de que o homem, esse ‘grande milagre’, segundo o dito de Hermes
Trimegisto, que domina o discurso, é o mais feliz, sem comparação, dos
entes animados, merecedor, por isso, de todas as admirações. E ainda de
que sua condição na ordem universal é invejável, não só para os brutos,
mas até para os astros e os espíritos do além-mundo.
Mas, para que aquelas possibilidades e capacidades sejam
verdadeiramente eficazes, fazendo-se por sua vez realidades, é mister
supor um mundo e uma natureza dóceis às ambições dos homens e
solidários com elas. Natureza essa ativa e infinitamente criadora,
concebida à imagem do homem novo, bem diferente da outra, inerte ou
mortalmente ferida por uma calamidade de proporções cósmicas. De sorte
que esse exasperado otimismo, fundado na doutrina da excelência e
dignidade da condição humana, também há de admitir, necessariamente, a
excelência, a dignidade, a virilidade da própria natureza.
A noção de que existiria uma fratura radical entre a Idade Média e o
Renascimento, e é em suma a noção básica de Burckhardt, tende a ser
superada em grande parte da moderna historiografia pela imagem de uma
continuidade ininterrupta. Mas precisamente a teoria da continuidade vem
reforçar a importância desses momentos que se diriam crepusculares,
momentos, no caso, em que a tese da produtividade inexaurível, quase
orgiástica, do homem e da Natureza é ainda, ou já é, sofreada por
hesitações e titubeios.
É nesses momentos situados na infância, tanto quanto na agonia, de uma
era de otimismo, que iremos deparar com expressões indecisas entre a do
abatimento da criatura e a de sua exaltação. O velho sentimento de miséria
do homem e de decrepitude da natureza pode agora aliar-se ao de um
mundo quase independente das potências celestiais ou ao de um Céu
quase indiferente às contingências terrenas. E é quando a confiança em
uma salvação ultramundana se amplia ou, de certo modo, se deixa
substituir pela esperança de uma salvação neste mundo: não o mundo
conhecido e desde há milênios habitado, por isso mesmo gasto e estéril,
mas talvez alguma das suas partes ainda ignota e – quem sabe? – poupada
à maldição divina, assim como o Paraíso Terrestre teria sido poupado
pelas águas do dilúvio universal”387.

Mas a dúvida de que esta terra incorruptível exista se torna cada vez mais
preponderante. Será que ela realmente está em algum lugar? As respostas tendem
para o negativo. E, dessa forma, com a proliferação da crença de que o Paraíso
realmente estava perdido, podemos entender a razão pela qual Thomas More
chamou a pequena ilha onde esteve Raphael Hitlodeu de “Utopia”. Como já foi dito
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em inúmeros comentários388, a palavra é um neologismo com o advérbio grego ou –
“não” – e o substantivo topos – “lugar”. O som resultante dá a impressão de ser uma
palavra latina, utopia / eutopia, que resulta em um outro trocadilho, desta vez
significando lugar “feliz” ou “afortunado”. No próprio relato inicial, a ilha se
chamava Nusquama, outro trocadilho para “nenhures”; com essas brincadeiras
lingüísticas, More reitera constantemente o fato de que um lugar “feliz” ou
“afortunado” não existe neste wretched world. A narrativa de Hitlodeu é uma
espécie de inversão irônica do mito platônico em que, a partir do momento que
ocorre a quebra de comunicação no diálogo com Morus, surge como a única
possibilidade para um fundo comum de razoabilidade. Mas será que o navegador
está falando a verdade? Será que a ilha de Utopia existe? E mais: será que Hitlodeu
esteve realmente lá?
3.4. A perversão do mito platônico
Raphael apela para a perversão do mito platônico para convencer o seu
oponente Morus. Não é uma narrativa que busca expandir a razão humana, somente
quer confundi-la. Ao jogar com os termos em grego e latim – justamente as línguas
dos humanistas – More mostra que a ilha de Utopia é o Paraíso Perdido que jamais
será encontrado. E isso acontecerá simplesmente porque o homem seguiu a atitude
de Hitlodeu de querer resolver a injustiça do mundo através de uma medíocre
metástase da fé; para ele, basta abolir a propriedade privada que todas as mazelas e
precariedades seriam resolvidas. Ainda assim, isso seria o menor dos problemas. A
grande encruzilhada que o texto de More mostra é o ímpeto humano de transformar
tais lugares inexistentes em realidades que tragam o Paraíso definitivamente para a
Terra.
4. A CIDADE E O HOMEM
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Todavia, isso não retira a ambigüidade das intenções do texto de More.
Afinal, o título original do livro é Sobre a melhor constituição de uma república e a
nova ilha de Utopia. O que quer dizer isso? Que, além de refletir sobre a ausência
de um Paraíso neste mundo, ele também quer falar sobre a melhor república, a
melhor sociedade para se viver? Existiria tal sociedade?
Utopia é uma ilha localizada nas imediações do Novo Mundo, e o centro de
seu cosmos é uma cidade chamada Amaurot, outro neologismo para algo que
significa aproximadamente “Cidade das Trevas”. A ilha está fechada para os outros
continentes, em um funcionamento tão auto-suficiente que não hesitaríamos de usar
os conceitos de Henri Bergson sobre a sociedade aberta e a sociedade fechada389.
Porém, antes de voltarmos à narrativa de Hitlodeu, devemos entender quais eram as
noções de sociedade e de cidade sobre as quais More trabalhou na época em que
escreveu o seu livrinho.
4.1. Sociedade, cidade e homonoia nas visões clássicas
O que é uma sociedade? Segundo Santo Agostinho, que tinha a Roma de
Cícero como principal matriz de referência, uma “sociedade” é igual a uma
“cidade”. Sua definição só pode ser compreendia se tivermos essa noção em mente:
civitas, quae nihil allud est quam hominum multitudo societatis vinculo colligata
(“uma cidade, [é], na realidade, não passa de multidão de homens unidos entre si
por algum laço social”)390. Uma multidão de homens também pode significar que
estamos a falar de “povo” – e logo Agostinho lança outra definição sintética:
Populus est coetus multitudinid rationalis, rerum quas dilligit concordi ratione
sociatus (“Um povo é um grupo de seres racionais, unidos entre si pelo fato de
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amarem as mesmas coisas”)391. O que seria essa união? Seria o laço social que
amarra os homens entre si? Segundo Étienne Gilson,
“o que parece dominar a concepção pagã de cidade, que é um corpo ao
mesmo tempo político e social, é a noção de justiça. Tal como a concebia
Cícero, por exemplo, toda sociedade seria semelhante a um concerto
musical, em que, sons diferentes vindos dos instrumentos e das vozes,
chegariam finalmente ao acorde e à harmonia. O que o músico denomina
harmonia, o político denomina concórdia. Sem concórdia, nada de cidade,
mas, sem justiça, nada de concórdia. A justiça é, pois, a condição
preliminar requerida para a existência da cidade”392.

Para Agostinho, quando a justiça desaparece de Roma, esta deixa de existir
apesar de todo o esforço de aparências. Mas quem realmente desaparecera? A Roma
de Cícero ou a cidade? Obviamente, foi a primeira que desapareceu – a cidade
continuou de alguma forma, com o povo unido por um elo que ninguém sabia
definir. Agostinho apela para o Novo Testamento e tenta encontrar uma outra
definição que acompanhe um novo patamar na História: o povo seria um grupo de
“homens unidos em comunhão no amor de um mesmo bem”393. A travessia
agostiniana pelas noções de “cidade” e “povo” faz a distinção entre três tipos de
verdades que ocorreram como fatos históricos: a verdade cosmológica (a dos
grandes impérios, como Egito e Babilônia), a verdade antropológica, originada na
cultura política de Atenas e aperfeiçoada por Platão e Aristóteles, e a verdade
soteriológica, surgida com o advento do Cristianismo. Eric Voegelin explica a
diferenciação existencial entre esses tipos de verdades – algo fundamental para
entendermos como o Cristianismo ampliou a experiência política pagã-filosófica:
“Talvez esse ponto possa ser melhor determinado através de uma rápida
reflexão sobre a concepção aristotélica da philia politike, a amizade
política. Para Aristóteles, tal amizade é a substância da sociedade política;
consiste na homonoia, o acordo espiritual entre os homens, e só pode
concretizar-se se esses homens viverem em harmonia com o nous, ou seja,
a parte mais divina que existe neles próprios. Todos os homens participam
391
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do nous, embora em diferentes graus de intensidade; desse modo, o amor
dos homens pelo seu próprio eu noético transformará o nous no vínculo
comum entre eles. A amizade só é possível se os homens forem iguais
através do amor do seu eu noético; o vínculo social entre desiguais será
fraco. Por essa razão, Aristóteles formulou sua tese de que é impossível a
amizade entre Deus e o homem, dada a desigualdade radical existente
entre eles.
A impossibilidade da philia entre Deus e o Homem pode ser considerada
típica para todo o campo abrangido pela verdade antropológica. As
experiências cujo desenvolvimento resultou na teoria dos filósofos
místicos a respeito do homem tinham como traço comum a ênfase dada ao
lado humano da orientação da alma para a divindade. A alma orienta a si
própria para um Deus que permanece imóvel em sua transcendência; em
sua busca, ela se abre para a realidade divina, mas nunca encontra um
movimento de resposta por parte desta. A inclinação de Deus em sua
graça na direção da alma, que caracteriza o Cristianismo, não se enquadra
no campo dessas experiências – muito embora seja verdade que, ao ler
Platão, tem-se a sensação de estar permanentemente prestes a penetrar
nessa nova dimensão. A experiência da mutualidade na relação com Deus,
da amicitia no sentido tomista, da graça que impõe uma forma
sobrenatural à natureza do homem, constitui a diferença específica da
verdade cristã. A revelação histórica dessa graça, através da encarnação
do Logos em Cristo, completou de modo inteligível o movimento
espiritual adventício dos filósofos místicos. A autoridade crítica sobre a
antiga verdade da sociedade que a alma obtivera através da sua abertura e
da orientação rumo à medida invisível foi assim confirmada pela
revelação da própria medida”394.

Voegelin vai ao núcleo da experiência que cria o elo entre os homens e que
permite o surgimento de um povo e de uma sociedade: a homonoia, a concórdia, a
comunhão entre eles é o que os mantém um povo vivo e duradouro. Parafraseando
Bergson, uma alma aberta ao real movimenta uma sociedade aberta aos chamados
da transcendência, enquanto um homem que se mantém cerrado em uma realidade
auto-suficiente sempre gostará de viver e de permanecer em uma sociedade fechada.
Nos nossos tempos, é esta última atitude que prevalece na nossa visão de “cidade”;
por isso confundimos a “cidade” com o Estado, o país, a nação, um pedaço de terra,
e afirmamos que a “sociedade” é o equivalente à “civilização” ou até mesmo à
“cultura”, quando sequer reconhecemos em nosso cotidiano se estes termos podem
ser aplicados realmente. Leo Strauss esclarece a verdadeira noção de “cidade” para
um mundo que ainda vivia a interação entre a verdade antropológica e a verdade
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soteriológica e que, sem dúvida, era também a base teórica de Thomas More no
momento em que redigiu Utopia:
“A cidade é uma sociedade que abriga vários tipos de sociedades
pequenas e subordinadas; entre elas, a família ou o núcleo familiar são os
mais importantes. A cidade é também a sociedade mais elevada e mais
harmônica porque pretende o bem mais elevado e harmônico que qualquer
sociedade deseja. Este bem elevado é a felicidade. O bem mais elevado da
cidade é o mesmo do bem mais elevado do indivíduo. O núcleo da
felicidade é a prática da virtude e, primeiramente, da virtude moral. Como
a vida contemplativa prova ser a melhor escolha para o indivíduo, seguese que a mesma analogia deve servir para a cidade. Seja como for, o
principal propósito da cidade é a vida nobre e, portanto, a principal
preocupação da cidade deve ser a virtude de seus membros através de uma
educação liberal. Há uma grande variedade de opiniões sobre o que
constitui a felicidade, mas Aristóteles se satisfaz com o fato de que não há
uma discordância séria sobre o que ela seria entre pessoas suficientemente
razoáveis. Nos tempos modernos, acredita-se que é mais sábio assumir
que a felicidade não tem um sentido definido uma vez que vários homens,
e mesmo um mesmo homem que viva em tempos diferentes, têm visões
completamente distintas sobre o que constitui a felicidade. Dessa forma, a
felicidade ou o bem mais elevado não podem ser mais o bem comum que
toda sociedade política deseja. Mesmo que existam as mais diferentes
noções de felicidade, acredita-se que as condições fundamentais de
felicidade estão todas no mesmo exemplo: ninguém pode ser feliz se não
estiver vivo, sem ser um homem livre e sem ser possível procurar a
felicidade seja lá como ela é entendida. Assim, isso tornou-se a meta da
sociedade política para garantir essas condições de felicidade que foram
entendidas como o direito natural de cada um, e de impedir que se
imponha sobre seus membros qualquer espécie de felicidade, pois
nenhuma noção de felicidade pode ser superior a qualquer outra noção.
Alguém pode alegar a segurança de todos os membros da sociedade na
vida, na liberdade e na procura pela felicidade, seja pública ou privada,
mas isso confirma somente o fato de que a verdadeira felicidade é a
particular. Alguma espécie de virtude é indispensável até para uma
sociedade política que se entenda como um meio para uma convivência
pacífica e para a felicidade de cada homem. Logo, o propósito do
indivíduo e o propósito da sociedade política são essencialmente
diferentes. Cada indivíduo luta pela felicidade conforme o seu
entendimento do que seria a felicidade. Essa luta, que em parte é
competitiva e em parte cooperativa com a luta de qualquer um, produz ou
constitui uma espécie de “teia”; esta “teia” é a sociedade distinguida do
“estado”, que assegura somente as condições para manter a luta dos
indivíduos. Segue-se que, por um lado, o Estado é superior à sociedade,
pois ele é baseado no que todos desejam porque é o que todos precisam e
é baseado nas condições da felicidade – e aqui a sociedade se torna
superior ao Estado pois ela é o resultado da preocupação de cada
indivíduo com seu fim, enquanto o Estado está apenas preocupado com os
meios. Em outras palavras, o que é comum e público está a serviço do que
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é particular e privado seja lá o que for esse particular – e o que é o
propósito final e mais elevado do indivíduo é também particular”395.

Ora, o exato oposto desta descrição é narrado por Raphael Hitlodeu em seu
relato sobre a ilha de Utopia. Apesar de ser um lugar que tem uma busca obsessiva
pela felicidade de seus habitantes, lá não se deseja o que foi descrito por Strauss e
que se aproxima muito do que foi vislumbrado por Platão, Aristóteles, Santo
Agostinho e até mesmo Santo Tomás de Aquino – a felicidade como meta em uma
constante busca pela excelência moral. Hitlodeu descreve uma “cidade” que criou
uma nova espécie de excelência e que, por isso, não consegue ver mais cada
habitante como um indivíduo de carne e osso. Todos vivem em uma sociedade
fechada, composta por leis próprias e que se recusa a dialogar com o resto do
mundo.
4.2. A comunidade feliz de Utopia
More indica esse comportamento quando afirma que a ilha deve ser
imaginada “como uma espécie de [uma lua] crescente cujas extremidades são
divididas por um estreito de quase dezoito quilômetros de largura”396. O simbolismo
da lua não é aleatório: ela é
“um símbolo do conhecimento indireto, discursivo, progressivo, frio. A
Lua, astro das noites, evoca metaforicamente a beleza e também a luz na
imensidade tenebrosa. Mas, como essa luz não é mais que um reflexo da
luz do Sol, a Lua é apenas o símbolo do conhecimento por reflexo, isto é,
do conhecimento teórico, conceptual, racional”397.

Acrescente-se aí a aproximação com a forma do crescente, que pode ser uma
referência à experiência da mudança e da restituição das formas – claramente
representada pelo desejo de se viver um lugar onde não há as iniqüidades do mundo
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europeu –, como também à imagem do paraíso na tradição muçulmana, uma
piscadela do católico More para que o leitor se lembre que a ilha de Utopia é, no
fundo, uma criação “herética”398.
Isso tudo não prejudica o tom paradisíaco que permeia a descrição da ilha. O
leitor deve ter os olhos abertos para a tensão que existe entre as pistas que More dá
deliberadamente e o que é narrado em um estilo simples, direto e muito límpido –
uma tensão que, por ser formatada em um diálogo platônico, deve ser vista como
uma unidade de sentido. A estrutura do relato de Hitlodeu é uma emulação do que
seria a cidade ideal para Aristóteles em sua Política; nela, vemos que o
funcionamento de Utopia segue, além dos tópicos da “matéria humana” e do
território, seis “serviços” essenciais: alimentação, artes e ofícios, armas, “um certo
suprimento de propriedade, tanto para uso doméstico como para fins militares” (o
que aí já indica uma possível contradição na narrativa de Hitlodeu, pois ele fala
sobre Utopia justamente para provar que a ilha conseguiu abolir o problema da
propriedade privada), o culto religioso público e um sistema deliberativo e
judiciário399. Sua fundação como conhecemos se deve à chegada do rei Utopus, que
deu seu nome atual; antes a ilha era chamada por seus habitantes de “Abraxas” –
uma interessante referência à cosmologia do grego Basílides, um gnóstico que viveu
no século II d. C. e que afirmava a existência de 365 céus, dos quais o mais alto
tinha justamente esse nome. Ao falar de Utopus, More já insinua a aplicação do
princípio antropológico de Platão no seguinte trecho:
“Assim que desembarcou e assumiu o controle do país, [Utopus] ordenou
imediatamente que se abrisse um canal de vinte e quatro quilômetros de
largura no meio de um istmo que ligava Utopia ao continente, de tal modo
que a ilha foi cercada pelas águas do mar. Temendo que os habitantes se
ressentissem por terem de fazer sozinhos todo o trabalho, Utopus
determinou que todos os seus soldados ajudassem na construção da obra.
Graças a essa colossal força de trabalho, foi possível concluir a iniciativa
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com uma rapidez inacreditável; os povos vizinhos, que de início haviam
zombado da idéia, encheram-se de medo e surpresa”400.

As características principais do que será o melhor governo segundo Utopia
(e, como veremos, segundo Raphael Hitlodeu) já se encontram nesse trecho. Sua
base está em comandar, determinar e saber usar o poder com a intenção de forçar a
todos uma tarefa comum que concretize idéias que interessam somente a uma única
pessoa – ou a uma única instituição. A estrutura social da ilha se dá por castas: há os
agricultores, os governantes e os homens do exército, além dos sábios, que se
reúnem anualmente na capital de Utopia. Nessas reuniões são discutidas as questões
mais importantes do país – que nunca sabemos quais são. A alimentação é sempre
controlada e quase ascética – algum pão, alguma sidra. A construção das cidades e
das casas dos habitantes segue um padrão rigoroso – já completamente
desenvolvido pelo rei Utopus com uma certa antecedência – o que dá uma
impressão de coletivismo entre as habitações e também de uma monotonia
disfarçada de serenidade.
Esse ritmo plácido se mostra na forma como a população é dividida: em
grupos de trinta famílias, sendo que cada um dos quais elege, anualmente, um
funcionário chamado sifogrante (um neologismo que brinca com sophos – “sábio” –
e sypheos – “do chiqueiro”), responsáveis pela eleição de um príncipe que
administrará a família. As situações mais complexas devem ser submetidas ao
Conselho Geral da ilha, composto pelos príncipes, os sifograntes e traníboros
(tranos, “claro”, boros, “devorador”), responsáveis pela administração dos negócios
públicos juntamente com o prefeito da cidade. Aqui, o que importa é o bem comum
– e qualquer espécie de argumento contrário será descartado sem pensar. Isso é
levado em conta, por exemplo, quando se trata da agricultura, trabalho do qual
ninguém está isento, seja homem ou mulher. Todos devem trabalhar para o
aperfeiçoamento da propriedade coletiva e cada um tem seu ofício específico. E
mesmo com uma certa divisão de trabalho, quem deve comandar tudo para que não
haja ressentimentos entre os habitantes são os sifograntes, que, além disso, não
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devem deixar que o ócio impere nos hábitos dos trabalhadores. Afinal, eles não têm
o que reclamar: “em Utopia, apenas seis horas do dia são dedicadas ao trabalho: três
horas de serviço pela manhã, almoço, duas horas de repouso, três horas de trabalho
à tarde e, por fim, a ceia”401. O horário de dormir é às oito horas da noite e eles
dormem exatamente oito horas – aliás, um esquema que lembra muito os cartuxos
com quem More viveu na juventude.
O tempo de lazer é dedicado a jogos e brincadeiras que sempre nos remetem
a futilidades ou a uma sutil educação para a guerra. As poucas horas de trabalho são
suficientes para os utopianos produzirem o que precisam, nada mais nada menos.
Isso ocorre porque, em Utopia, o dinheiro não é “a grande medida de todas as
coisas”402 – e a população se ocupa com o que é realmente necessário. Hitlodeu
explica:
“(...) Com esse trabalho reduzido ao mínimo, a abundância das coisas
necessárias é tão grande que lhes permite dispor de vastas reservas, e isto,
por sua vez, lhes permite deslocar uma enorme força de trabalho para
reparar as estradas que se acham em más condições. Muitas vezes, quando
não há uma única obra a realizar, as autoridades anunciam uma redução
da jornada de trabalho. O governo nunca força as pessoas a trabalhar
desnecessariamente, pois o objetivo central de sua Constituição é poupar o
indivíduo dos trabalhos pesados tanto quanto as necessidades da
comunidade o permitiam, de tal modo que todos possam cultivar o
espírito – aí reside, para os utopianos, o segredo de uma vida feliz”403.

O “espírito” que é cultivado não é o da alma aberta para as manifestações da
transcendência, mas sim o da comunidade fechada em si mesma, que se limita aos
seus habitantes e não quer depender de nada que possa escapar do seu controle. As
famílias compram seus alimentos em armazéns administrados pelos membros
públicos da cidade; quando viajam para o exterior, estão sempre em grupos e não
podem sair das fronteiras se não tiver a autorização de um príncipe – se isso não for
obedecido, a pessoa será expatriada imediatamente. Os utopianos alegam que
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prezam a compaixão acima de tudo, especialmente quando poupam os habitantes do
trabalho de abater de gados, deixando isso para os escravos que, como veremos, são
estrangeiros conquistados durante as inúmeras viagens diplomáticas feitas pelos
habitantes da ilha. A impressão é que se trata de uma “grande família”404 – uma
expressão aparentemente simples, mas que guarda uma assustadora semelhança com
o Commonwealth de Thomas Hobbes.
A ironia é que “a grande família” aceita sem pestanejar o pagamento de
mercenários estrangeiros na defesa do país para não sacrificar seus habitantes.
Talvez essa seja uma das amostras de compaixão coletiva, misturado a um desprezo
por pedras preciosas e metais duradouros. Há uma atitude semelhante em relação às
idéias filosóficas de outros países; evita-se a todo custo um diálogo intelectual com
qualquer outro sábio que possa contradizer seus axiomas, preferindo calcular a
distância entre as estrelas, o sol e a lua. Contudo, segundo Hitlodeu, os utopianos se
equiparam aos sábios europeus quando falam de assuntos sobre a natureza da ética e
do bem:
“(...) Tendo estabelecido uma distinção entre três tipos de bem – o
espiritual, o corporal e o ambiental –, continuam a perguntar-se se o termo
é rigorosamente aplicável a todos eles, ou se apenas ao primeiro. Também
discutem coisas como a virtude e o prazer. Mas o principal tema de suas
controvérsias diz respeito à natureza da felicidade humana – consiste ela
numa só ou em muitas? Neste ponto, eles parecem bastante inclinados a
assumir que a felicidade humana consiste em grande parte, ou mesmo
inteiramente, no prazer. De modo surpreendente, defendem essa doutrina
com argumentos extraídos da sua religião, a qual é séria e rígida, grave e
rigorosa. Em todas as suas discussões sobre a felicidade, eles invocam
certos princípios religiosos para complementar as operações da razão, pois
acham que a identificação da verdadeira felicidade não pode prescindir
desses princípios”405.

4.3. A superação da religio pela ratio
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O trecho é esclarecedor porque mostra que More estava consciente de um
dos grandes problemas da sua época e um dos estopins da crise religiosa no
pensamento humanista: o início da oposição – e posterior separação – entre a razão
e a fé, a ratio e a religio. Hitlodeu informa-nos que são dois princípios religiosos
que movem a vida feliz, segundo os utopianos: “O primeiro deles é o da
imortalidade da alma, que Deus por bondade criou para que fosse feliz. O segundo é
o de que seremos recompensados ou castigados depois da morte, dependendo do
bem ou do mal que praticamos neste mundo”406. A referência é clara: trata-se de A
República, de Platão, que afirma que a justiça só será efetiva neste mundo se o
homem tiver consciência de que a alma é imortal e que ela passará pelo seu
julgamento no Hades. Mas há um outro ponto – e ele se refere a um aspecto em que
More certamente pensou como artista enquanto escrevia o relato: Utopia só pode
existir na imaginação do leitor se ela tiver um mínimo de verossimilhança. Para isso
ser efetivo, é necessário criar uma base comum de existência, uma base racional e
moral de comunicação entre os homens – e isto se dá somente se a cidade tiver uma
mínima noção do que é a crença na alma imortal e no julgamento eterno. Qualquer
outro lugar que não acredite nesses dois princípios cairá na inevitável autodestruição por um único motivo: toda a sociedade tem o desejo de se perpetuar na
terra, um desejo inerente de permanência, de imortalidade. Contudo, os princípios
religiosos de Utopia são administrados pela supremacia da razão:
“Ainda que se trate de princípios religiosos, os utopianos encontram bases
racionais para a sua aceitação. Pois o que aconteceria se não fossem
aceitos e observados? Neste caso, dizem eles, as pessoas procurariam o
prazer de todas as maneiras possíveis, fossem elas boas ou más. Seria
preciso apenas cuidar para que os prazeres menores não se tornassem
obstáculos à fruição dos grandes prazeres, e evitar o tipo de prazer que é
inevitavelmente seguido pela dor. Pois, sem princípios religiosos, de que
adiantaria empenhar-se em ser virtuoso e negar a si próprio tudo o que
existe de mais agradável na vida, transformando-a num permanente
desconforto, se não haveria nada em ganhar com isso? E que proveito se
poderia esperar de tal comportamento se, depois da morte, não existisse
compensação para uma vida sem prazeres, ou seja, miserável?”407.
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É um raciocínio que sequer tenta equilibrar a ratio e a religio. Se há alguma
tensão, ela se dá somente no âmbito de sentimentos humanistas; e se há alguma
alternativa, que seria a verdadeira vida do espírito, aberta à medida invisível da
transcendência, encontra-se muito além do horizonte. A oposição entre a ratio e a
religio, como os princípios ordenadores da conduta moral, terá suas conseqüências
tanto para o problema pessoal de More como para o futuro da história das idéias do
Ocidente:
“A comunidade utópica vive pela ordem da razão; a religião é reduzida a
um mínimo, com um dogma deísta que consiste na existência de Deus, na
imortalidade da alma, sua punição e recompensa no além, e a lei da
Providência. E até mesmo esse dogma mínimo é retido apenas pela razão
utilitária de que nem mesmo as leis da comunidade serão suficientes para
manter o bom povo no caminho estreito da ordem. A construção de More
concorda em todos os pontos com a futura idéia de John Locke sobre a
tolerância e a separação entre a igreja e o estado. O deísmo oficial, com
seus ritos, mas sem uma teologia sistemática que possa atiçar os
problemas, permite que todos acreditem no que quiserem, desde que não
clamem por reconhecimento público. Ao assumir o óbvio, de que
ninguém pode conceber com carinho uma idéia como essa que ocupe
intensamente a imaginação, podemos dizer que a idéia da Christianitas
como o corpo místico de Cristo, articulado em uma ordem temporal e
espiritual que atinja igualmente o público, perdeu sua força nos próprios
sentimentos de More, pelo menos até nesse momento de sua vida, em que
a ordem espiritual não é mais vivenciada como uma ordem pública
representativa na comunidade. A vida do espírito se tornou um caso
privado e particular e, como sua personalidade de místico não era forte o
suficiente para suportar por si mesmo, a ordem temporal se tornou a
comunidade secular, com o seu monopólio da representação pública,
retendo o possível das tradições cristãs tanto quanto as circunstâncias
históricas permitiram.
A separação da ratio e da religio, da igreja e do estado, das esferas do
natural e do sobrenatural, a redução da ordem temporal à comunidade
secular, e a correspondente privatização da ‘religião’ permitem-nos
entender o dilema de More na peculiar forma que assume na tensão do
diálogo utópico. Quando a comunidade secular, natural e racional
monopoliza o status público, quando se fecha o horizonte da existência
humana na sociedade, então de fato torna-se difícil encontrar o seu
próprio caminho em tempos de desordem mundana. A comunidade tornase inescapável; o absoluto nacionalismo do ‘certo ou errado, eis o meu
país’ substitui o relativismo cristão do ‘mundo’; e o cristão que se destina
à beatitude se torna o Raphael do diálogo, o caçador sem lar de ideais. E
onde ele encontra esses ideais? Nesse ponto, More revela a sua força; o
simbolismo de sua resposta é inconfundível: Em Lugar Nenhum! Apesar
da decomposição de sua cristandade, More é ainda cristão demais para se
tornar um escatologista intramundano como os progressistas, positivistas e
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marxistas tardios. Permite-se um ‘ideal’; mas, pelo menos, reconhece que
o ideal não existe em lugar nenhum, e que não há lugar fora do espaço
histórico da comunidade. Com a Utopia de More estamos na transição da
visão-de-mundo cristã para a da escatologia intramundana revolucionária.
A ratio humana cessou de ser a participação orientadora na ratio divina e
se tornou uma série de regras (ideais normativos) numa suspensão
axiomática e crítica sob a realidade histórica da política; a completude
cristã através da salvação no além se tornou a teleologia de uma feliz
perfeição intramundana. Até aí vai a desintegração em More, mas não
mais do que isso. Seu ideal permanece na posição crepuscular de seu
Lugar Nenhum; e More estava muito ciente de que a sua descrição da
sociedade ideal implicava uma mudança irreal na natureza do ser humano.
Ele não se permitiu crer na falácia dos escatólogos tardios de que haveria
a crença de que um processo revolucionário misterioso que mudaria a
natureza humana de tal maneira que o problema do Mal desapareceria do
mundo”408.

4.4. Um atraso de vida
De fato, conforme se progride na leitura de Utopia vemos que a sociedade
ideal de Raphael Hitlodeu, a sua res publica perfeita, assemelha-se cada vez mais a
um pesadelo em que o mal borbulha em cada canto e em cada esquina. A obsessão
pelo segredo da vida feliz e pela busca de um prazer que sintetiza o epicurismo e o
estoicismo clássicos, permite contradições inerentes a uma abolição da iniqüidade,
como, por exemplo, o modo como são adquiridos os escravos: “Os utopianos só
submetem à escravidão os prisioneiros capturados em guerras nas quais os próprios
habitantes de Utopia saíram a lutar”409. Ou seja, se a função narrativa de Utopia no
relato de Hitlodeu é fazer que Morus acredite que há um país onde a justiça é
cumprida, pouco importa se a própria ilha é também causadora intencional de
desigualdades – e, o pior, com deliberação política. Essa mesma deliberação
também faz parte do interessante modo como a comunidade de Utopia trata os seus
doentes, como vemos neste trecho assustadoramente atual:
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“Como já disse, os doentes são tratados com grande carinho e nada se
poupa para a sua recuperação, tanto em termos de remédios quanto de
uma alimentação especial. Nos casos de doenças incuráveis, os
enfermeiros tudo fazem para melhorar a vida dos doentes; ficam ao seu
lado, conversam com eles, empenham-se ao máximo em aliviar-lhes. Mas,
se, além de incurável, a doença também provoca dores torturantes e
permanentes, alguns sacerdotes e funcionários do governo visitam o
indivíduo em questão e o exortam a renunciar à sua agonia. Fazem-no ver
que se tornou um fardo para si e para os outros, e que, na verdade, está
como que sobrevivendo à própria morte. Já que sua vida se transformou
na mais vil das misérias, por que hesitar em morrer? Por que não quebrar
as amarras que o prendem a uma câmara de tortura e desprender-se para
um mundo melhor? Aconselham-no, então, a libertar-lo ou permitir que os
outros cuidem de sua libertação, pois livrá-lo de um sofrimento tão atroz
não é apenas um gesto de bom senso – ouvir o conselho de um sacerdote é
um ato de piedade, tendo em vista que ele fala pela vontade divina.
Se o paciente se deixa convencer por esses argumentos, põe fim à vida
através da abstinência voluntária de alimentos ou ingere um soporífero
que, sem dor alguma, arranca-o de toda aquela miséria. Trata-se, porém,
de um gesto rigorosamente voluntário; se preferir continuar vivo, o
tratamento a ele dispensado será tão afável e caridoso quanto antes. A
eutanásia oficialmente sancionada é vista como uma morte honrosa, mas
o suicídio por razões que os sacerdotes e os traníboros não consideram
adequados leva quem o cometeu à privação dos direitos ao sepultamento
ou à cremação. O corpo do suicida terá o fim ignominioso de ser lançado
num pântano”410.

A comunidade agora autoriza e sugere quem deve viver e quem deve morrer
quando a agonia bate à porta. O importante é a manutenção do prazer hedonista e da
engenharia da felicidade que recolhe todos na utilidade do governo. Afinal, não é à
toa que Utopia possui poucas leis: resumem-se à abolição da consciência individual,
segundo a qual a pessoa não se deve preocupar com sutilezas jurídicas e manifestarse somente a respeito de suas necessidades materiais. Outra coisa que desprezam é a
guerra, pois abominam qualquer derramamento de sangue, desde que não seja o de
seus habitantes; para essa função, como já dissemos, os utopianos apelam para os
mercenários chamados “zapoletas”, “extremamente selvagens e primitivos” e que
“desconhecem os prazeres da vida”411. As táticas de guerra são racionais, planejadas
e tem um nítido conteúdo que depois os cientistas políticos não hesitariam em
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chamar de “imperial” – isto é, mesmo sendo uma ilha, Utopia tem uma tendência de
expansão, de usar a sua libido dominandi para conquistar territórios que lhe possam
ser úteis. Por isso, sempre estão dispostos a qualificar a sua guerra como algo justo,
pois estão convencidos de que possuem o ideal correto que os outros povos jamais
terão a possibilidade de vislumbrar. Mas o que seria essa guerra justa? Há uma
ironia cruel no trecho abaixo, quando Hitlodeu explica como os utopianos param
uma guerra, usando todos os meios para a volta da paz e da tranqüilidade no mundo:
“Portanto, assim que a guerra é declarada eles mandam seus agentes
secretos pregar um grande número de proclamações em todos os pontos
mais visíveis do território inimigo. Essas proclamações trazem o selo
oficial, e nelas se oferece uma magnífica recompensa pelo assassinato do
rei inimigo. Também são oferecidas somas menores, mas mesmo assim
nada desprezíveis, pelas cabeças de determinados indivíduos cujos nomes
constam da mesma proclamação. Isto fazem por imaginar que, depois do
rei, essas pessoas são os maiores partidários das políticas de agressão a
Utopia. A recompensa é dupla para quem entregá-las vivas, e a elas
próprias se oferece a mesma soma em dinheiro e a promessa de
impunidade, desde que resolvam voltar-se contra os seus partidários. O
resultado imediato de tal medida é que todos os citados na proclamação
se tornam suspeitos uns aos olhos dos outros, perdendo toda a
confiabilidade. Passam a viver num estado de terror constante, o que se
justifica plenamente, pois são muitos conhecidos os inúmeros casos em
que todos, inclusive o rei, foram traídos por aqueles nos quais
depositavam mais confiança. Na verdade, esse tipo de gente tudo faz por
dinheiro, e são muitas generosas as quantias que os utopianos têm
condições de oferecer. Sabedores dos riscos em que estão convidando os
traidores a incorrer, têm o cuidado de oferecer-lhes vantagens
extremamente compensadoras. Portanto, além de ouro oferecem-lhes a
posse perpétua de valiosas propriedades rurais em território seguro e
amigável, e jamais deixam de cumprir essas promessas.
Esse sistema de negociar com os inimigos é visto como cruel e
desprezível no resto do mundo, mas os utopianos se orgulham muito de
praticá-lo. Dizem que é excelente para pôr fim a guerras terríveis sem que
se precise lutar uma única batalha, e também muito humano, pois
milhares de vidas inocentes são poupadas ao preço do extermínio de
alguns culpados. Pensam em todos os soldados que teriam sido mortos em
combate do lado dos adversários, já que a sua piedade se estende também
à população inimiga. Os utopianos sabem que todas essas pessoas jamais
teriam dado início a uma guerra se a tanto não houvessem sido forçadas
pela insanidade de seus governantes”412.
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Para os utopianos, são os outros governantes que não têm a competência de
manter seus reinos em harmonia constante; enquanto eles próprios são os únicos que
sabem continuar com a paz, mesmo que tenham de semear a discórdia e a traição em
outros solos. Tudo isso vai vestido sob a máscara da “tolerância”, que também
atinge o estrato da religião, na crença em uma força superior que uniria todas as
tendências racionais de reconhecimento da imortalidade da alma – um pretenso
“ecumenismo” que, na verdade, é uma imanentização da homonoia que vivifica
espiritualmente qualquer sociedade. More cita propositadamente a concórdia que há
na existência de um Ser Supremo chamado Mitra – uma referência ao espírito da luz
da antiga religião persa – porque sua intenção é descrever a ilha de Utopia como um
resquício da ordem cosmológica que navega pelas ondas esparsas da História do
Cristianismo. Há também a piscadela para uma premissa essencial: a de que “a
substância da História, o seu eidos, consiste nas experiências pelas quais o homem
alcança a compreensão de sua humanidade e, simultaneamente, de seus limites”413.
Tal premissa, obviamente, traz conseqüências para uma teoria da existência humana
em sociedade. Voegelin as descreve como
“o princípio segundo o qual a teoria da existência do homem em
sociedade deve ter por base o campo das experiências que passaram por
um processo histórico de diferenciação. Há uma correlação estrita entre a
teoria da existência humana e a diferenciação histórica das experiências
através das quais esta existência chegou à autocompreensão. O teórico não
se pode permitir desconsiderar parte alguma dessa experiência, seja por
que razão for; tampouco pode tomar posição em um ponto arquimédico
anterior à substância da História. A teoria é conduzida pela História no
sentido das experiências diferenciadoras [como a philia, a homonoia, o
Logos cristão e a fides caritate formata]. Uma vez que a diferenciação
máxima foi alcançada com a filosofia grega e o Cristianismo, tem-se
concretamente como conseqüência que a teoria deve circunscrever-se ao
horizonte histórico das experiências clássica e cristã. Voltar atrás depois
da diferenciação máxima seria um retrocesso teórico, conduzindo a um
dos diversos tipos de descarrilhamento (derailment) que Platão
caracterizou como doxa. Na história intelectual moderna, sempre que
ocorreu alguma revolta sistemática contra a diferenciação máxima, o
resultado foi a queda no niilismo anticristão, na idéia do super-homem em
quaisquer de suas variantes – seja o super-homem progressista de
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Condorcet, o super-homem positivista de Comte, o super-homem
materialista de Marx ou o super-homem dionisíaco de Nietzsche”414.

Apesar dos utopianos aceitarem alguns princípios cristãos, há um tom de
mero “ornamento”, uma adequação do sentimento de comunidade a uma comunhão
entre pessoas que sentem a lacuna espiritual de se orientar melhor na vida. De certa
forma, pode-se dizer que Utopia é a primeira cidade em que a doxa é a mentalidade
dominante – e que hoje chamaríamos de “ideologia”. A partir do momento em que
tudo é explicado por uma única idéia – no caso de Utopia, a obsessão pela paz, pela
felicidade e pela eliminação do Mal – não seria um exagero afirmar que os
utopianos vivem de acordo com o princípio do “véu e da máscara”, em que a
ideologia mascara a face do sujeito que vê o mundo através de um véu que deforma
a sua consciência415.
O que fica cada vez mais evidente ao lermos cuidadosamente o texto de
More são dois pontos: o primeiro é de que a própria existência de Utopia significa
um atraso histórico, pois, com sua mistura de paganismo estóico-epicurista, revelase como uma sociedade que não acompanha a evolução de experiência que o
Cristianismo e a filosofia ateniense trouxeram; e o segundo é que a obra em si se
transforma numa espécie de espelho que expõe os dilemas da consciência
414

Idem, pág. 67.

415

A expressão é de José Guilherme Merquior. Cf. MERQUIOR, José Guilherme. O véu e a máscara. T.A.
Queiroz, 1998, págs. 2; 28. Nosso uso do termo ideologia vem destes trechos:
“A ideologia é, antes de mais nada, uma espécie de simbolismo social endêmico nas sociedades ‘complexas’,
se não inteiramente exclusiva delas, especialmente em seu subtipo moderno, a ‘sociedade de classes’. A
relação entre ideologia, legitimidade e o simbólico, por algum tempo, até recentemente, gozou de plena
cidadania na teoria sociológica. Parsons (The Social System, cap. 8) identificou ideologia com a ‘legitimação
cognitiva de padrões de orientação por valor’, e Deutsch relacionou legitimidade com a compatibilização,
realizada mediante o emprego de símbolos, de ações distintas, visando à consecução de x valores, sendo os
valores centrais internos ao sistema social. A legitimidade é o efeito produzido pela associação da experiência
com símbolos carregados de valor – isto é, símbolos portadores de autoridade em virtude de seus valores
centrais representativos em sua cultura.
Algumas redefinições recentes de ideologia são igualmente bastante claras em salientar seu entrosamento com
a legitimidade. Assim escreve Martin Seliger:
Uma ideologia é um sistema de crença em virtude de destinar-se a ser utilizada, de forma relativamente
permanente, por um grupo de pessoas, para justificar, com apoio em normas morais e num mínimo de
evidência factual e coerência racional consciente, a legitimidade dos implementos e das prescrições técnicas
que devem assegurar a ação conjunta para a preservação, reforma, destruição ou reconstrução de uma dada
ordem”.

259

humanista, com tamanho detalhe e sutileza, que não seria exagero admitir que este
“livrinho” é um dos exemplos simbólicos de salto no ser que tanto buscamos nesta
dissertação416.
4.5. A superbia e a cupiditas
E, com isso, a morte – o único fato que rompe com todo esse sistema de
idéias – só pode ser tratada com uma “falsa alegria” ou com desprezo,
especialmente se for a morte que envolva agonia e contrição do sujeito:
“Quanto à infinita felicidade que está reservada aos seres humanos, quase
todos têm tanta certeza dela que, apesar de chorarem os doentes, jamais
lamentam os mortos – a menos que o moribundo esteja inquieto e
pesaroso ao abandonar a vida. Para os utopianos, esse medo da morte é de
muito mau augúrio, pois indica que a alma, consciente de suas culpas e
temerosa dos castigos que terá de enfrentar, aterroriza-se com a idéia de
partir. Além disso, duvidam que Deus se regozije em receber alguém que,
em vez de acorrer com alegria ao ser por Ele chamado, tem de ser
arrastado à força à Sua presença. Portanto, sentem horror por esse tipo de
morte, e realizam os ritos fúnebres mergulhados no mais pesaroso
silêncio. Dizem apenas: ‘Que Deus tenha piedade desta alma e conceda o
perdão às suas fraquezas’. Depois disso, enterram o corpo”417.

As referências aos sacerdotes e às festas religiosas soam como rituais em que
a substância espiritual foi perdida em alguma esquina da História. Trata-se de uma
ilha que se fundamenta em uma paródia da unidade transcendente das religiões e
que realmente não pode existir em lugar nenhum, se alguém tiver o mínimo de bom
senso. Raphael Hitlodeu continua a insistir em seu ponto: o de que a República
Utopiana é a melhor sociedade que já existiu, onde todos os problemas foram
solucionados e de que a Europa deveria copiar o seu exemplo. Ali, a felicidade está
assegurada e a morte é apenas um detalhe. Ali, a justiça sempre ocorre porque não
há mais propriedade privada, as pessoas não se preocupam com o que um grupo
pode pensar de outro e ninguém mais quer saber de necessidades materiais, somente
416
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dos meios essenciais para a sobrevivência. Ainda assim, Raphael não se intimida de
querer fazer às vezes de teólogo e procura uma razão metafísica para todo esse
“desconcerto do mundo”. Em primeiro lugar, culpa a ganância, representada pelo
dinheiro e pela posse de terras; depois, revela a raiz de todos os males – o Orgulho:
“Pois o critério pelo qual o Orgulho mede a prosperidade não é aquilo que
um homem tem, mas as privações que atormentam os outros. O Orgulho
se recusaria a pôr os pés no paraíso se soubesse que ali não existem os
desvalidos que pudesse tratar como escravos, ou com cuja desgraça
pudesse tratar como escravos, ou com cuja desgraça pudesse regozijar-se.
Em outras palavras, ninguém cuja miséria pudesse realçar ainda mais a
sua própria felicidade, e cuja infelicidade ele pudesse tornar mais
intolerável através da ostentação de toda a sua riqueza. Como uma
serpente infernal que se insinua no coração dos homens – ou, talvez
pudéssemos dizer, como uma rêmora que se agarra ao barco da república
–, o Orgulho está sempre nos fazendo retroceder, sempre obstruindo o
caminho que nos levaria a uma vida melhor.
Mas, como essa imperfeição está por demais entranhada na natureza
humana para ser facilmente erradicada, dou-me por satisfeito que pelo
menos uma nação tenha sido capaz de criar um sistema que muito me
agradaria ver adotado no restante do mundo. O modo de vida utopiano
tem a oferecer não apenas a base mais sólida para uma comunidade feliz e
civilizada, mas também, tanto quanto o espírito humano pode prever, a
perpetuidade desse estado de bem-aventurança. Os utopianos eliminaram
os germes da ambição, dos conflitos políticos e de outras coisas do
gênero; assim, a ilha não corre mais o risco das guerras civis que já
destruíram tantos países aparentemente inabaláveis. E, enquanto houver
unidade e uma administração íntegra dentro do país, os reis vizinhos
jamais conseguirão abalar (e muito menos destruir) a força das
instituições utopianas, por maior que seja a sua inveja. Já tentaram fazê-lo
muitas vezes no passado, mas foram sempre repelidos”418.

O orgulho (superbia) é o vício capital, enraizado no amor sui; é a vontade de
ter uma existência particular, auto-suficiente; em suma, é o pecado original do
homem em sua revolta contra Deus. É a base para o instrumento de crítica social
que More fará através do “ideal” apresentado por Utopia – e que será usado à
exaustão pelo humanismo, uma época que tinha uma consciência aguda não só da
superbia, mas também da ganância, a cupiditas. Como nos explica Johan Huizinga,
“o orgulho e a ganância podem ser colocados lado a lado como os pecados dos
418
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velhos e dos novos tempos”419. Mas a mudança de ênfase de um pecado para o outro
indica também a mudança de eixo na forma de analisar a natureza humana;
enquanto o orgulho é um pecado simbólico e teológico, enraizado profundamente
no solo de qualquer concepção da vida e do mundo, a ganância é um pecado
material e natural, uma paixão puramente terrena. “É o pecado daquele período do
tempo”, explica Huizinga,
“em que a circulação do dinheiro mudou e afrouxou as condições de
hierarquia do poder. O modo de julgar o valor humano se torna um
processo aritmético. Agora há outras maneiras para a satisfação de desejos
sem amarras e para a acumulação de tesouros. E esses tesouros não devem
ter uma intangibilidade espectral que o crédito moderno apoiou depois no
capital; é ainda o ouro que se encontra à frente de todas as fantasias. A
utilização de riqueza ainda não possui o caráter mecânico da rotina do
investimento de dinheiro; a satisfação se encontra nos meios mais
drásticos de prodigalidade e avareza. Nesta extravagância, a ganância
encontra-se casada com o bom e velho orgulho”420.

A superbia sem amarras é a acusação de More contra a sociedade de seu
tempo – e, para Eric Voegelin, o problema que ele aborda é o mesmo de que
Erasmo falou no Encomium Moriae, mas aqui o horizonte se torna muito mais
amplo421. “Ele reconhece o mal não apenas na pleonexia dos príncipes, mas
também, de forma geral, entre todas as classes sociais; a luxúria pelo poder e o
engrandecimento político é apenas uma manifestação entre outras”422. O que
representaria o ápice deste mal na Europa de seu tempo é a instituição da
propriedade privada – uma visão em que Hitlodeu insiste de forma obsessiva,
transformando o mundo em um grande palco dominado por senhores que deveriam
ser eliminados sem misericórdia. Aqui, a metástase da fé começa a mostrar suas
garras, mesmo que seja uma fé blasé no deus Mitra, o que, por si só, prova a
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intenção satírica de More ao descrever Utopia como um reino perdido numa ordem
cosmológica que jamais encontrará espaço na substância histórica. Tal metástase
teria suas ramificações futuras, como, por exemplo, na ligação obscura que haverá
entre os utopianos de More e os cidadãos do Leviatã de Thomas Hobbes:
“Os desejos e as posses devem ter critérios e limites, mas o orgulho faz da
propriedade privada o instrumento para satisfazer a luxúria pelo poder e a
superioridade social. More já está no caminho da análise do orgulho que
seria mais tarde continuada por Hobbes no exemplo da eleição religiosa
como o instrumento de satisfazer o próprio orgulho. E More, tal como
Hobbes, se desespera em encontrar a cura para as almas doentes em um
despertar da vida do espírito. Hobbes vê o Leviatã como um poder externo
que reprimirá os orgulhosos pela força; e More vê a sociedade sem
propriedade como a medida externa e institucional que será feita para
substituir a cura pelas almas”423.

Essa superposição de termos como superbia, cupiditas e, por incrível que
pareça, “propriedade privada” cria a confusão que hoje conhecemos quando o nome
de Thomas More vem à tona em qualquer discussão cotidiana que se queira passar
por profunda ou acadêmica: a de que ele e sua Utopia foram os fundadores do
socialismo. Isso não é apenas uma má leitura de um texto repleto de ambigüidades;
é também a apropriação da doxa para uma visão de mundo que incorre em
anacronismo e não respeita a diferenciação alcançada pela experiência humana no
curso da História. Em outras palavras: trata-se de uma leitura ideológica que oculta
deliberadamente os problemas da ciência política e da crise religiosa. Eric Voegelin
é contundente neste ponto:
“Antes de tudo, More não era um socialista. Ele construiu uma
comunidade socialista para mostrar como uma sociedade se parece
quando o principal instrumento de satisfação do orgulho é eliminado. A
eliminação do orgulho era seu problema principal, não a eliminação da
propriedade. A questão que surge é se ele acreditava realmente de que as
‘sábias instituições’ de sua Utopia iriam remediar o mal. Essa questão
deve ser respondida na negativa. Como um cristão consciente e um
teólogo treinado, More sabia que a superbia não poderia ser abolida por
meios institucionais. Se sabia, a próxima questão deve ser: Por que se
permitiu a continuar neste jogo? Aqui tocamos o centro do problema de
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More, sua fraqueza espiritual e seu pessimismo; mas também tocamos em
um problema fundamental da política moderna.
Assim que More diagnosticou os males de seu tempo como um levante da
superbia, a resposta cristã deveria ser a restauração da ordem espiritual –
por exemplo, através de uma reforma da igreja. Entretanto, como
Maquiavel, More não parece ter confiança nesta possibilidade. Nesse
impasse de sentimentos temos que observar a origem do jogo junto com a
idéia da sociedade onde os males da superbia são retirados através das
sábias instituições. A bondade das instituições substitui a bondade do
homem; um conselho técnico resolve o problema da ordem substancial da
alma. O próprio More sabia que tinha em si mesmo tal substância para
reconhecer que este procedimento só poderia levar a Lugar Nenhum.
Ainda assim, gostou de jogar o jogo; e os resultados deste jogo não são
muito diferentes dos resultados em que os pensadores dos séculos XVIII e
XIX chegaram seriamente quando a fraqueza espiritual de More
degenerou-se em impotência espiritual. O resultado completo foi a
renúncia da ordem espiritual tanto na alma como na sociedade. A ordem
espiritual é substituída pelo ideal social. O ‘ideal’ ganha sua suprema
importância na política moderna porque parece abrir caminho para uma
ordem social estável através de meios pragmáticos em vez da santificação
da vida. Trata-se, em princípio, da situação em que T.S. Eliot falou sobre
o sonho de uma sociedade ‘tão perfeita em que ninguém precisaria ser
bom’. O ‘ideal’ deve ter um conteúdo. E, novamente, More aponta o
caminho para uma ratio hedonista, sem um guia espiritual, que proverá a
idéia de uma existência econômica moderada para todos, com mais de
cem grandes livros jogados a esmo apenas para o cultivo da sociedade.
Mas aqui alcançamos o momento em que devemos separar More dos
futuros pensadores modernos; pois ele não sabia apenas que a realização
do ‘ideal’ pressupunha o impossível (isto é, a abolição da superbia), mas
também tinha suficiente alegria do mundo em si mesmo para ver que a
existência ideal era algo muito tênue e frágil. Um número de falácias
autônomas se segue quando o equilíbrio que More tentou manter é
rompido. O pensador político – se pudermos chamá-lo assim – pode
entender que as instituições ideais não funcionarão exceto se a superbia
for realmente abolida; dessa forma, acreditará que a abolição é o prelúdio
para o estabelecimento do reino perfeito. Este é o caminho dos místicos
ativistas – dos Paráclitos da Reforma aos Paráclitos do Positivismo e do
Comunismo como Comte e Marx. Ou então pode aceitar a superbia sem
limites como uma parte irradicável do ser humano e criar instituições
políticas que sufocarão seu impulso, como o Leviatã de Hobbes, ou
permitir que o indivíduo encontre o seu equilíbrio por si só, como Locke,
Hamilton e Madison. Este último sistema alcançou considerável
importância prática porque ele funciona razoavelmente desde que existam
recursos naturais e humanos para serem explorados para que haja o
suficiente e agradar a ‘democracia da cupidez’ – como tal sistema foi
recentemente classificado. E, claro, há também os inocentes da persuasão
pelagiana que tomarão um ideal como algo literal, que acreditarão que o
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homem é bom por natureza e que, com esse esforço, a propaganda do
estado perfeito será finalmente realizada”424.

4.6. Uma nova ação humana
Além das conseqüências políticas e religiosas, o modo como More vê a
questão da superbia e do Mal que atinge o continente europeu é uma súmula de
tendências que afetarão também a ação humana sobre o mundo. A primeira
tendência é o caminho da recusa: a partir do momento em que a vida no além se
torna mais bela, o homem não se preocupa mais com as coisas terrenas. Toda a
atenção se volta para o mundo que surgirá, para um futuro que, se algumas regras
foram seguidas, certamente será atingindo. Essas regras são a forma como a
segunda tendência se manifesta, por meio do aperfeiçoamento e da procura pela
perfeição do mundo em si mesmo. O cosmos é bom porque Deus o criou e o que o
tornou corrompido foi a natureza pecadora do ser humano. Com isso, voltamos à
noção de reforma, que humanistas como Erasmo, More e John Colet defendiam; tal
reforma só poderia ser efetiva se o homem trabalhasse a sua virtude na prática de
uma profissão que ajudasse tanto a sua vida individual como a pública. Mas não se
trata de uma reforma sem fundamento: existe toda uma tradição que a apóia e a
sustenta e que deve ser o norte para a realização de outras reformas.
Já a terceira tendência parece ser uma síntese das duas primeiras: quando se
imagina possível alcançar um mundo melhor através do caminho dos sonhos.
Apesar de ficar numa distância inimaginável, é a escolha mais confortável, uma vez
que suprime a vontade de reformar o mundo e substituí-lo por um pessimismo que
tenta imitar a negação do mundo. Os sonhos podem ser voltados para um passado
que já não existe mais ou então para um futuro que se insinua nos nossos anseios
mais íntimos. Em ambos os casos, trata-se de uma nostalgia pelo paraíso que
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culminará na adoração por mundos imaginários – as utopias literárias que
contaminarão a modernidade425.
Há um impacto considerável nessas três atitudes perante o mundo, não só no
aspecto cultural na História do Ocidente, mas também como se encara a realidade.
Johan Huizinga indica que
“o contato mais íntimo na maneira com que o trabalho de uma vida e a
meta ideal é encontrada quando a idéia aponta para o aperfeiçoamento e a
perfeição do mundo em si mesmo. Aqui, tanto a força que inspira o
homem em sua confiança fluem para dentro do trabalho material. A
realidade imediata é carregada de energia. Seguir o chamado de uma vida
significa conseguir o ideal de um mundo melhor. Se você quiser, um
sonho abençoado é também um elemento motivador. De certa forma, toda
cultura luta para a criação de um mundo de sonhos dentro da realidade
através da transformação das formas sociais. Mas enquanto encontramos
apenas transformações mentais em alguns casos, como, por exemplo, a
substituição de perfeições imaginárias no lugar de uma crua realidade que
alguém deseja esquecer, dessa vez o objeto do sonho é a própria realidade.
A idéia é transformar a realidade, limpá-la e melhorá-la. O mundo parece
estar no bom caminho em direção ao ideal, se algumas pessoas pudessem
continuar a trabalhar nele. A forma ideal de vida parece estar um pouco
distante da vida de trabalho; há apenas uma pequena tensão entre a
realidade e o sonho. Seja qual for a luta pela produção mais elevada e pela
distribuição mais barata de bens, há poucas exigências colocadas pela arte
da vida. Não há nenhuma necessidade para os homens de interpretarem os
papéis de nobre ou herói, sábio ou cortesão refinado”426.

É algo que modifica e inverte as noções clássicas de magnanimidade e
pusilanimidade427. O diálogo entre Hitlodeu e Morus marca o princípio do ocaso do
spoudaios como modelo de estadista e de vida política. O que motiva agora o
mundo é a intrepidez do navegador, do homem que sempre será um estranho em sua
casa porque vive constantemente no reino do dever-ser, no mundo dos sonhos. Mas
ele sabe que um dia esse mundo acabará – e por isso o seu desejo de que o motivo
utopiano continue a existir, provando a perpetuidade desse estado de bemaventurança. E, como veremos, ele não deixará de poupar certa agressividade para
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convencer o seu oponente no diálogo de que a sua realidade é a única que deve
existir neste planeta.
4.7. A indesejada das gentes
A referência ao “estado de bem-aventurança” de Utopia como modelo de
justiça para o continente europeu é uma outra piscadela de More ao grande tratado
de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Na lógica interna do texto, Utopia é a
cidade divina que foi finalmente levada a cabo na Terra; contudo, o próprio nome da
ilha indica que não existe em lugar nenhum e isto é a prova de que More sabia que a
cidade de Deus, ordenada pelo amor Dei, jamais seria vislumbrada por qualquer
criatura humana enquanto vivesse neste wretched world. A “cidade”, para
Agostinho, existe em um sentido figurado, próximo do “místico”, que se divide em
duas sociedades comandadas por dois tipos diferentes de amores. A primeira, como
já foi dito, é o do amor de Deus que une todos os membros e os liga através de uma
homonoia, uma comunhão; o segundo é o amor de si que chega ao desprezo de
Deus, que Agostinho não hesita em identificar com o próprio Diabo. Em Utopia, a
lógica é invertida – e More mantém o tempo todo a noção de que ela é uma
sociedade das trevas, como mostra o nome de sua capital (Amaurot); a sua eutopia é
uma distopia que, mais cedo ou mais tarde, será consumida pela entropia da morte.
Deste último fato – a indesejada das gentes – ninguém escapará e Agostinho tinha
uma consciência aguda disso, mesmo se a cidade de Deus descesse dos céus, pois
ele afirma que nossa existência
“desde o instante em que começamos a existir neste corpo mortal, jamais
deixaremos de tender para a morte. Tal é a obra da mutabilidade durante
todo o tempo da vida (se é que deve chamar-se vida): tender para a
morte. Não existe ninguém que não esteja mais próximo da morte depois
de um ano que antes dele, amanhã mais do que hoje, hoje mais do que
ontem, pouco depois mais do que agora e agora pouco mais do que antes.
Porque o tempo vivido é retirado do que se deve viver e dia a dia diminui
o que resta, de tal modo que esta vida não passa de corrida para a morte.
Não permite que ninguém se detenha ou caminhe mais devagar; pelo
contrário, todos seguem o mesmo compasso e se movem com igual
presteza. Com efeito, quem teve existência mais curta não cruzou o
tempo com maior celeridade que aquele que a teve mais longa; acontece
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que, arrancados seus momentos de igual modo a ambos, um teve a meta
mais próxima e o outro mais afastada, meta a que um e outro corriam
com idêntica velocidade. Uma coisa é haver andado mais caminho; outra
haver caminhado mais devagar. Em conseqüência, quem até chegar à
morte apura espaços mais longos de tempo não corre mais devagar, mas
anda mais caminho”428.

A mesma noção trágica da existência humana ocupa a mente de Platão em
sua A República – na verdade, o seu título é Politeia (algo como A Constituição ou
O Paradigma). O desejo de Hitlodeu de perdurar o “estado de bem-aventurança” de
Utopia é outra das referências moreanas ao diálogo platônico, em especial ao
famoso conceito de que a cidade ideal imaginada por Sócrates e Glauco, em sua
conversa sobre a justiça, não passa de um “modelo criado por pensamentos (logoi)”.
Em grego, “pensamento” tem similaridade com “palavra” (logos) e também com
“sentido”. Portanto, a república de Sócrates é uma sociedade que jamais existirá no
mundo real porque seu “sentido” é formado apenas de “palavras” ou de
“pensamentos”. Daí, podemos compreender a afirmação que Glauco faz a Sócrates
no final do Livro IX: “Refere-te à cidade que acabamos de fundar e que só existe em
pensamento, pois não creio que se possa encontrar sobre a terra nenhuma desse
jeito”429. Ao ouvir isso, Sócrates concorda:
“Mas no céu (...) talvez haja um modelo para quem quiser contemplá-lo e,
de acordo com ele, organizar seu governo particular. É indiferente
sabermos se já existe algures uma cidade assim, ou se ainda está por
concretizar-se; pois só de acordo com esta é que ele se comportará, com
mais nenhuma”430.

Neste trecho, Platão dá as mãos a Santo Agostinho – e, de certa forma,
Thomas More concordava com eles por meio da criação em “palavras” de sua sátira
utopiana. Para Platão, o paradigma da sociedade ideal sempre estará na tensão
(metaxo) entre o que pode ser feito e o que deve ser feito, entre o ideal e o real, mas,
sobretudo, entre a vida e a morte. Um bom estadista só terá domínio do seu
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“governo particular” se se espelhar no céu; mas, para isso, é necessário fazer como
Sócrates: enfrentar a morte como condição primordial de sua humanidade e descer
às profundezas do Hades, do inferno e da morte que habitam dentro de cada um de
nós. Não por acaso, a palavra que abre A República é o verbo katebein que, em
grego, significa aproximadamente “desci”431.
4.8. A Primeira e a Segunda Realidades
O que More acrescenta à tradição reflexiva de Platão e Agostinho sobre os
rumos da sociedade ideal é a percepção aguçada da recusa deliberada da realidade.
O filósofo grego e o santo africano aceitavam a morte como parte constituinte de
nossas vidas; já More percebe uma nova tendência no pensamento humanista,
através da persona de Raphael Hitlodeu: o desejo de não aceitar a morte – mesmo
que ela esteja presente em todos os lugares, principalmente naqueles que o mundo
dos sonhos criou.
Dessa forma, entendemos a motivação de Raphael em querer ver que o
“estado de bem-aventurança” que descreveu continue para sempre. Não admite que
sua sociedade formada por “palavras” e “pensamento” possa acabar algum dia – ou
até mesmo que possa ser posta em dúvida. E assim sua atitude se aproxima de uma
sutil agressividade, percebida por Morus neste trecho:
“Enquanto Raphael nos contava todas essas coisas, formulei para mim
mesmo uma série de objeções. Em muitos casos, as leis e os costumes
daquele país pareceram-me inteiramente ridículos. Deixando de lado
coisas como as suas táticas militares, as religiões e as modalidades de
culto, havia o grande absurdo no qual se fundamentava toda a sua
sociedade, a comunhão de bens aliada à exclusão do dinheiro. Ora, isto
significava o fim da nobreza, da dignidade, do esplendor e da majestade
que, aos olhos do mundo, constituem as verdadeiras glórias de qualquer
nação.
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Percebi, porém, que ele estava muito cansado depois de sua longa
narrativa, e não estava seguro de que ele seria muito tolerante com
qualquer opinião que tentasse contradizer ainda que uma pequena parte
do que nos havia contado – essa dúvida me ocorreu sobretudo ao
lembrar-me do que ele dissera acerca de certos conselheiros, que têm
medo de não parecer suficientemente sábios a menos que encontrem algo
que criticar nas idéias alheias”432.

Morus – que, especialmente nos parágrafos finais, se amalgama ao autor
Thomas More – critica a sociedade descrita por Hitlodeu porque ela não mostra
nenhum senso de hierarquia, algo fundamental para se perceber qualquer aspecto da
estrutura do real. Esta percepção fica evidente aos olhos do navegador português
que, por sua vez, não hesita em mostrar ao seu interlocutor certa intolerância ao ver
que seus argumentos e até mesmo a sua narração não são aceitos facilmente. De
certa forma, Morus não acredita no que Raphael Hitlodeu disse – e ele tem toda a
razão nisso. Por quê? Porque Hitlodeu simplesmente inventou Utopia, nunca esteve
lá e, dessa forma, não pode provar verdadeiramente a sua visão de mundo. O que o
navegador fez foi criar uma Segunda Realidade que substituísse a Primeira
Realidade, fundamentada no senso comum e na persuasão racional, para que a sua
atitude de recusa fosse aceita como algo completamente normal e factível433. A
princípio, pode-se entender tal atitude como uma brincadeira, um mero jogo da
imaginação, mas as conseqüências podem ser desastrosas para a psique do indivíduo
que insiste na Segunda Realidade e que, pouco a pouco, começa a acreditar que esta
é a única realidade existente. Eric Voegelin explica com clareza o movimento
interior de quem começa a confiar demais no mundo dos sonhos e entra em conflito
com a realidade implacável:
“Tal conflito pode ser rastreado a partir da discrepância dos conteúdos
entre as realidades imaginadas e experimentadas, através do ato de
projetar uma realidade imaginária, até o homem que se permite tal ato.
Em primeiro lugar, sobre a questão dos conteúdos, uma realidade
projetada pela imaginação pode deformar ou omitir algumas áreas da
realidade experimentada; podemos dizer que a realidade projetada
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esconde ou eclipsa a Primeira Realidade. Partindo dos conteúdos para o
ato, logo podemos distinguir a intenção do homem que eclipsa a realidade.
Esta intenção pode se manifestar numa variedade ampla de formas, indo
da mentira sobre um fato à uma mentira mais sutil ao arranjar um contexto
de tal maneira que a omissão do fato nunca será percebida; ou então da
construção de um sistema que, por sua forma, sugere uma visão parcial do
todo da realidade na recusa de seu autor em discutir as premissas do
sistema em relação à realidade experimentada. Finalmente, além do ato,
alcançamos o ator, isto é, o homem que cometeu o ato de deformar a sua
humanidade a um self e agora deixa que o self reduzido eclipse toda a sua
própria realidade. Ele negará a sua humanidade em insistir que não é nada
senão o seu self reduzido; negará sempre que experimentou a realidade da
experiência em comum com outras pessoas; negará que qualquer um pode
ter uma percepção mais completa da realidade a não ser aquela que seu
self permitir; em resumo, terá o seu self contraído como um modelo único
para si mesmo assim como para todos os outros. Além disso, a sua
insistência em conformar os outros à sua realidade chegará próxima da
agressão – e nela ele trai a ansiedade e a alienação do homem que perdeu
qualquer contato com a realidade”434.

Ora, não é esta a atitude de Raphael Hitlodeu? Ele quer convencer Morus
através dos meios de uma comunicação intoxicante, mas não consegue; depois, cria
um país praticamente do nada justamente para provar o seu ponto de vista. Mas
Morus percebe que se trata de uma cidade formada apenas por “pensamentos” e
“palavras” e sem nenhum “sentido” concreto com a estrutura do real. Portanto, nada
mais óbvio do que a intolerância percebida pelo xerife de Londres, graças ao seu
conhecimento agudo do ser humano. Nesse ponto, Thomas More aplica de modo
astuto o princípio antropológico de Platão. Se Utopia é mesmo uma Segunda
Realidade de Raphael, as pistas sobre isso foram jogadas pelo texto bem à frente dos
olhos do leitor. Uma delas ocorre quando Hitlodeu fala que esteve presente na
tripulação de Américo Vespuccio numa época em que nem Fernão de Magalhães
começou a navegar. Além disso, Raphael alega ter feito parte da quarta viagem de
Vespuccio, que foi narrada no livro Mundus Novus, uma reconhecida falsificação
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das viagens de Américo publicado no ano de 1507435. Como se não bastasse isso,
temos o próprio nome do navegador português: “Raphael” pode significar “aquele
que cura Deus” ou “aquele que Deus deixa curar”, mas sem dúvida há algo de
errado quando descobrimos que “Hitlodeu” significa nada mais nada menos que
“aquele que conta bobagens” em grego.
4.9. O gnosticismo de Raphael Hitlodeu II
E aqui voltamos à polêmica frase de Gerard Wegemer quando fala no
“núcleo do gnosticismo” de Raphael. Quando alguém escuta a palavra
“gnosticismo” logo sente arrepios por toda a parte. A pluralidade de sentidos que
envolve este termo polêmico no estudo da filosofia da religião e na história das
religiões é tamanha que, para não alongarmos esta dissertação, devemos restringir
brevemente nossas definições. Em primeiro lugar, não analisaremos as várias seitas
gnósticas que surgiram no final do século I d. C., junto com o Cristianismo; também
não falaremos sobre as manifestações ideológicas que autores como Hans Urs Von
Balthazar e Eric Voegelin analisaram de forma tão perspicaz no século XX436. O
que nos interessa como “gnosticismo” – e aqui está o sentido de que Wegemer fala
ao se referir sobre a postura de Raphael Hitlodeu – é a atitude de recusa do real, de
querer substituir a sua estrutura por princípios que vieram de uma consciência autosuficiente e que não aceita, em hipótese nenhuma, um fato cruel da existência
humana: a de que todos irão morrer.
Gerard Wegemer mostra que More tinha o gnosticismo em mente quando
“observamos alguns detalhes como o nome original de Utopia e o nome
do seu deus. O antigo nome da ilha era Abraxa, a esfera mais elevada dos
435
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365 céus que governavam o sistema gnóstico de Basilides, e o deus de
Utopia tem o nome de Mitra. Ao apresentar estes e outros detalhes, More
nos convida a considerar o caráter gnóstico do pensamento de Raphael. O
gnosticismo se opunha à filosofia tradicional porque alegava ter um
conhecimento secreto conhecido apenas pelos mestres gnósticos. Como
explica o estudioso F.C. Burkitt: ‘A gnose é baseada em dois fatores
principais: o primeiro é a autoridade pessoal do professor; a segunda é a
própria consistência do novo ensino’. Este conhecimento secreto e
absoluto do mestre gnóstico ergue-se em contraste agudo com o
conhecimento universalmente acessível para todos os homens que
Sócrates buscava com sua dialética.
Raphael Hitlodeu simboliza a tendência gnóstica de criticar a ordem
política existente de forma tão radical que ninguém pode apelar para uma
responsabilidade pessoal, sempre argumentando que a ordem de todos os
governos é tão corrompida que ninguém pode fazer nada sem fazer parte
da mesma corrupção. A filosofia de vida de Raphael se baseia em uma
invenção gnóstica que ignora realidades políticas e humanas. Assim,
quando More identifica Hitlodeu como um gnóstico, ele continua o ataque
tradicional contra sistemas simplistas de pensamento. Da mesma forma
que São Paulo alerta os cristãos antigos contra o pseudonymous gnosis (o
‘conhecimento falso’, I Timóteo 6:20), More nos alerta contra as
bobagens do Lugar Nenhum de Raphael”437.

No fim das contas, o problema é o velho e bom orgulho, a superbia que se
espalha como um câncer por todo o Ocidente. E o conselho de More torna-se cada
vez mais claro à medida que o diálogo se aproxima do fim: Não seja Raphael
Hitlodeu – e não faça com sua cidade o que ele desejava com Utopia. Segundo John
Boyle, um dos grandes estudiosos da obra de More, “apesar de encontrarmos coisas
boas em Raphael, como o fato dele ser audaz, ousado e corajoso, o fato dele ser
determinado e ser muito esperto, temos de ver que ele também é auto-centrado,
orgulhoso de suas aventuras e teimoso”438.
E quem seria o exemplo oposto do de Raphael? Ninguém menos que o
próprio Tomás Morus – que não passa de uma criação ficcional de Thomas More,
humanista talentoso preocupado com o futuro de sua vida pública. Morus é o
exemplo do spoudaios – e ele se aplica a este papel com tamanha competência que
437

WEGEMER, Gerard B. Thomas More as a statesmanship, Catholic University Press, 2001, págs.106-107.

438

BOYLE, John. “Interpretation of Utopia as a Whole – Remarks” in: Moreana 2002, Utopia Symposium,
2002, págs. 89-90.

273

não hesita em afirmar que espera ansiosamente por um outro encontro com Hitlodeu
para que este continue a narrar em detalhes as suas viagens pela ilha de Utopia.
Seria um recurso retórico de ironia ou haveria um fundo de verdade nesse
desejo? O parágrafo final de Utopia, em que a persona de Morus se funde com os
anseios de More, indica que pode ser a segunda opção:
“Enquanto isso, não consigo concordar com
despeito de sua sabedoria e experiência
confessar que são muitas as características
eu desejaria, posto que não espere, ver
sociedades”439.

tudo o que Raphael disse, a
inquestionáveis. Mas devo
da República Utopiana que
implementadas em nossas

O trecho é claro, sem ambigüidades: apesar de não acreditar no relato de
Hitlodeu, de perceber que Utopia não pode existir em lugar nenhum neste wretched
world, More gostaria que algumas de suas características fossem implementadas.
Quais? A guerra justa? A ausência de propriedade privada? O ascetismo? Ou a
eutanásia e a eugenia estatal? More não explicita – mas seu silêncio mostra que ele
ainda se encontra preso a uma estrutura de desejo da recusa da realidade e que a sua
fraqueza espiritual não lhe permite uma libertação a curto prazo. A solução é ver a si
mesmo como um exemplo contra o vácuo moral que reina na Europa – e aceitar
definitivamente o convite de Henrique VIII para ser seu conselheiro real.
4.10. O centro da crise religiosa no pensamento humanista
Não haveria também algo de “gnóstico” nesta escolha para sair da sua crise
pessoal? Também não estaria o último dos spoudaios contaminado pela metástase
da fé? Esta seria transformada em algo mais imanente e mundano, como, por
exemplo, um “ideal” infalível. E aqui localizamos o centro da crise religiosa no
pensamento humanista, representada pela vida e obra de Thomas More e que Eric
Voegelin explicita neste trecho assustador:

439

MORE, Thomas. A Utopia, Martins Fontes, 1999, pág. 185. Grifo nosso.

274

“Aqueles que vivem pelo ideal não podem errar; o ideal decide a justiça
de conduta sobre aqueles que não o aceitam; e, conseqüentemente,
aqueles que carregam o ideal fundem em suas pessoas as funções de
partido, juiz e executor. Quando se aceita tudo absolutamente, algo
próprio de um ‘ideal’ que se torna a ordem temporal do espírito, o efeito é
uma ‘moralização’ peculiar da conduta política. Esta moralização pode ser
definida pelas seguintes características principais: (1) O que possui o ideal
perde a consciência de sua própria superbia e, particularmente nas
relações políticas, da sua própria pleonexia. (2) Em termos de consciência,
a superbia foi direcionada de forma bem sucedida na formação do ideal;
sob este aspecto, o ideal é uma manifestação do orgulho espiritual, da
libido dominandi. (3) Quando tal perversão já tomou o espírito do
idealista, ele pode incentivar seus desejos sem um sentimento de culpa
porque agora eles estão dirigidos ao ideal, e este, por definição, é uma
moral absoluta. (4) A conseqüência direta é uma variação peculiar de uma
ética intencionalista em que o ideal agora santifica os meios necessários
para a sua realização – uma conseqüência que se torna particularmente
visível nos princípios de More. (5) Como aquele que carrega o ideal só
pode agir moralmente, os que entraram em conflito contra ele estão
automaticamente errados; os utopianos só podem conduzir as guerras
justas – depois de ter definido os princípios de justiça de tal forma que a
sua aplicação resultará inevitavelmente na preservação e expansão de seu
próprio poder. (6) Por conseqüência, a tragédia do conflito existencial é
eliminada da História; o inimigo não está mais lutando pela manifestação
de sua existência com o mesmo direito do idealista; qualquer um que
queira viver a sua própria forma de vida, sem ser perturbado pelo
idealista, se torna um criminoso. (7) E, de maneira geral, o ideal abole o
significado da História como o desdobramento das potencialidades
humanas através da pluralidade das civilizações históricas; pois apenas
uma única civilização cumprirá o ideal do ser humano, e esta é a
civilização do idealista. (8) Finalmente, e também de forma mais perigosa,
o ataque brutal da realização histórica de todos os valores que não estão
incorporados no ideal força a todos entrarem numa posição defensiva em
que as piores atrocidades e crimes serão justificados para dissipar tal
insulto à dignidade humana.
No núcleo do idealismo utópico de More encontramos a mesma pleonexia
do intelectual da mesma forma que encontramos no núcleo do ascetismo
de Erasmo. É o mesmo demonismo de poder sem a graça do espírito que
existe em Maquiavel, agravado apenas pelo seu disfarce como um ideal.
(...) More tem o ambíguo mérito histórico de ter expressado, pela primeira
vez, a plenitude da pleonexia da justiça, razão e moralidades seculares. A
sua expressão do ideal não é a causa do que se seguiu depois, mas é o
primeiro sintoma tangível da grande doença espiritual que infectou a
Civilização Ocidental nos séculos seguintes. (...) A Utopia mostra o
problema da desintegração espiritual em um estado muito mais avançado
do que nas obras de Maquiavel e de Erasmo, uma vez que a pleonexia
descrita se espalhou de tal forma que agora atinge dos príncipes à
comunidade. A obra de More é a primeira evocação de um povo que vê a
si mesmo como o paradigma da humanidade. Novamente, temos de dizer
que More não é a causa da seqüência de fatos ideológicos na história
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pragmática; mas aqui temos o primeiro vislumbre de um campo
internacional da política em que todos têm um ideal como os utopianos e
se sentem responsáveis em anunciar os princípios da justiça para todo o
mundo, com a racionalidade eficaz da guerra ao serviço do ideal. Na
Utopia podemos observar a formação de um complexo de sentimentos e
de idéias que, nos séculos seguintes, teriam uma influência decisiva na
História do Ocidente, e isto parece ter uma importância verdadeiramente
histórica. As atrocidades do imperialismo colonial ocidental, do nazismo e
do comunismo estão no fim de uma curva, onde o começo foi na
atrocidade brincalhona do intelectual humanista”440.

Os comentários de Voegelin são duros, mas envolvem o problema em toda a
sua abrangência e complexidade, sem hesitar em mostrar a tragédia por trás deste
“belo palco”. Utopia é um texto que reflete não só o drama da alma de Thomas
More; é também o símbolo concreto da experiência de crise que o pensamento
humanista deveria sofrer nas suas intenções e, principalmente, nas suas ações. Tal
crise, que deveria ser uma decisão (como mostra a sua etimologia original), abre-se
cada vez para um abismo sem volta – e o resultado é um impasse político, moral,
epistemológico, e, sobretudo, espiritual.

4.11. Um problema de (e da) consciência
Richard Marius tem razão quando afirma que a principal qualidade de
Utopia é a noção de consciência, no sentido de que alguma coisa estava
terrivelmente errada na Europa cristã e que até um pagão podia ver isso441. Como já
dissemos, Raphael Hitlodeu afirmou que sua preocupação em aconselhar os reis e os
potentados era fazê-los ver que deveriam ter uma clara consciência do mal que
estão praticando. Para More, isso só podia ser feito através da sátira – uma sátira
que guarda um sabor amargo nas suas conclusões, mesmo que fiquem disfarçadas
em um jogo brincalhão. A sátira é também uma das provas de uma consciência
moral e, como disse Marius, ela é “sempre a arma dos que não têm socorro,
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daqueles que não possuem nenhuma arma a não ser sua própria diversão, que
podem gargalhar porque há pouca chance de fazer algo que mude a sociedade e
porque dói muito começar a chorar”442.
Sem dúvida, More queria ter uma clara consciência do que iria fazer –
mesmo que ficasse preso ao fascínio de uma Segunda Realidade que sabia
impossível de ser realizada neste mundo. Mas a noção de que a morte era um fato
inexorável também ocupava sua mente. Em 1518, quando preparava com Erasmo a
terceira edição de Utopia, More fez questão de incluir uma série de ditados, frases,
sentenças e provérbios feitos à maneira de Luciano de Samóstata. Deu-lhes o título
de Epigramas. Em uma destas breves declarações sobre a futilidade dos poderes
terrenos, podemos ler o que escreveu para si próprio quando escapou de uma
tempestade:
“Para que serve ter escapado das furiosas procelas do mar? Seja breve a
tua alegria, se não a quiseres inconsiderada. Ela é como a pausa de
descanso, que dá alivio aos doentes de febre crônica quando seu mal cruel
alterna as suas fases previstas. Quanto mais numerosos são os males que
te aguardam na tão esperada terra firme em relação àqueles que deveria
enfrentar sobre o flutuar borrascoso! Antes de morrer terás que
experimentar o ferro [na tua carne], ou diversas doenças, uma só das quais
é mais dolorosa do que a própria morte. Aquela morte, pois, da qual te
livraste inutilmente entre as ondas enfurecidas, mas que não deixará de te
apanhar, de emboscada, na tua cama”443.

Colocar tal declaração como apêndice de um “livrinho” sobre a sociedade
ideal mostra claramente qual era a visão de mundo de Thomas More – a de que
pouco importa onde você se encontre, mesmo que seja no lugar mais aprazível da
terra, nunca se esqueça do que a morte lhe avisou: ET IN ARCADIA EGO (Eu
também estou em Arcádia)444. Não há paz possível enquanto estivermos neste
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wretched world. E devemos ter claro em nossos espíritos que, quando a consciência
pressiona o homem a fazer algo para mudar a realidade, isso não pode ser feito sem
sangue e, claro, sem violência. Quem não aceita isso cai nas armadilhas de uma
pneumopatologia, de uma doença espiritual que substitui o ser humano de carne e
osso por um conceito racionalista ou um ideal abstrato. Talvez Thomas More tivesse
plena consciência disso quando aceitou, em 1517, a sua função no Conselho Real.
Nos anos seguintes, lutaria como poucos para resolver o seu impasse pessoal, ao
enfrentar os hereges protestantes, os colegas humanistas e o seu próprio rei – e
enfim ficar solitário com sua própria consciência e perder a cabeça sem prejudicar a
sua alma. Ele cumpriria linha por linha aquilo que W.H. Auden escreveria
quatrocentos anos depois em Horae Canonicae:
“to remind the other (do both, at bottom, desire truth?) of that half of their
secret which he would most like to forget,
forcing us both, for a fraction of a second, to remember our victim (but for
him I could forget the blood, but for me he could forget the innocence),
on whose immolation (call him Abel, Remus, whom you will, it is one Sin
Offering) arcadias, utopias, our dear old bag of a democracy are alike
founded:
For without a cement of blood (it must be human, it must be innocent) no
secular wall will safely stand”445.

Até lá, os abismos se abririam com cada vez mais intensidade – e a crise
religiosa, em especial a da modernidade, se transformaria em um holocausto
incontrolável. Mas isso já é uma outra história.
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CONCLUSÃO
O IMPASSE DA UTOPIA

Em 1877, Fiódor M. Dostoievski publicou O Sonho de um Homem Ridículo,
conto que guarda muitas semelhanças com a Utopia de Thomas More446. A história
é sobre um pobre rapaz anônimo, desgostoso com a vida e seus semelhantes e que,
depois de um momento de cruel dúvida, decide matar-se. Ele quase realiza o
temeroso ato, mas desiste na última hora, deixa a arma cair no chão e, desta vez,
sonha que havia tirado a sua própria vida e que rumava para uma terra inóspita,
pertencente a uma Idade de Ouro. Momentos antes do seu ato, o rapaz havia
desprezado uma menina que pedira ajuda; agora, no país maravilhoso onde se
encontra nos seus sonhos, mal consegue se ajudar e ajudar os outros habitantes que
entram em um ciclo de auto-destruição. O caos domina a terra inóspita e, como num
passe de mágica, o jovem se vê de volta à realidade onde se encontrava. Porém,
agora, reconhece que o sonho foi, no fundo, uma espécie de revelação. Determinado
a mudar a sua vida, mas não mais a mudar o mundo, sai à procura da menina que
rejeitara nas tristes ruas de São Petersburgo.
As semelhanças óbvias com o texto de More estão na descrição do mundo
imaginário, uma espécie de resolução de todos os problemas e injustiças ocorridas
na Europa do século XIX e no próprio papel de seu narrador-personagem que, como
ele afirma, não passa de um homem ridículo, de um louco que agora vê a realidade
com uma clareza dolorosa. Mas há também no conto de Dostoievski a busca de uma
experiência mais radical, uma experiência que perseguimos nessa dissertação e que
tentamos encontrar na vida e na obra de Thomas More. Ela pode ser chamada de
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“busca da perfectibilidade humana”447, em que o homem estará sempre numa
travessia constante, sem pausas ou descansos, pela sua felicidade, seja aqui ou fora
desta Terra, como também está ligada a uma outra experiência, que podemos
chamar de “fascínio pela crise”. Nesse caso, quem melhor expressou isso foi a poeta
norte-americana, Elizabeth Bishop, que escreveu os seguintes versos em 1946:
We'd rather have the iceberg than the ship,
although it meant the end of travel448.
O poema em questão chama-se O Iceberg Imaginário (“The Imaginary
Iceberg”) e, numa primeira leitura, parece-nos ser uma das coisas mais herméticas já
escritas. A crise está aí: preferimos o iceberg ao navio, apesar disso significar o fim
da viagem. O que seria essa viagem? Elizabeth Bishop não explicita, mas para bom
entendedor, meia palavra basta: trata-se da própria condição humana. O fascínio
pela crise, pelo seu agravamento, é um comportamento comum para quem vive no
mundo moderno e que se justifica perante a tentativa desesperada de falsificar a
existência do homem. E isso é feito justamente através da criação das Segundas
Realidades, a que hoje damos o nome de “utopias”.
As utopias são esses icebergs imaginários que deixamos crescer dentro de
nossas almas. Bishop e Dostoievski não se conheceram, mas cada um fala, em sua
respectiva obra e em sua respectiva época, da íntima relação que existe entre a
criação desses mundos de sonhos e o momento em que o homem se depara com a
falta de sentido da vida – o “niilismo”. O Sonho de um Homem Ridículo e O Iceberg
Imaginário são radiografias de almas perturbadas que topam com a indiferença do
mundo e com a possibilidade de que a vida não tenha um fim, um propósito, um
logos maior. No caso de Dostoievski, seu personagem quer se matar, mas ele já
havia feito isso ao desprezar a menininha que pedira ajuda; já no poema de Bishop,
o eu-lírico reconhece tal fato quando compara o iceberg escolhido a uma tumba:
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The iceberg cuts its facets from within.
Like jewelry from a grave
it saves itself perpetually and adorns
only itself, perhaps the snows
which so surprise us lying on the sea449.
É uma tumba que se salva a si mesma e é um adorno para sua própria função
– numa auto-suficiência que não deixa nada a dever ao mundo como Idéia que
Bruno Tolentino denunciava em seus últimos anos de vida. Mas a pergunta que fica,
enquanto o navio se despede de nós e nos deixa cada um com seu próprio iceberg, é
a seguinte: existe um sentido, um logos que amarre todas as coisas neste palco de
iniqüidades que é o mundo?
Para alcançar alguma resposta, temos que colocar um pressuposto,
sugerirmos a nossas almas combalidas um “E se?”. E se a vida tiver um sentido? O
que devemos fazer para encontrá-lo? Temos de supor que, para encontrar um logos,
devemos encontrá-lo no lugar mais improvável: nada mais nada menos que na
própria realidade onde vivemos.
E o que é o real? No primeiro capítulo de nossa dissertação, definimos que
não há um conceito pleno e acabado de realidade, mas sim que há uma estrutura
experimentada como algo constante, apesar da variedade de tipos humanos e de
épocas históricas. É precisamente no momento em que queremos definir exatamente
o que seria a realidade que se começa o processo e o nosso fascínio pela crise. Pois
a realidade não se encaixa em um sistema, não cabe numa caixa de conceitos: como
diria um poeta, ela possui muitas cabeças e, igual a uma hidra, quando você pensa
ter cortado um dos seus membros, este tende a crescer de forma ainda mais
assustadora.
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Por isso, há muito de bom senso quando ouvimos um Roger Kimball afirmar
que as utopias não passam de “experimentos contra a realidade”450. As tentativas de
amputar a tensão que existe no real, o metaxo do qual Platão falava em O Banquete,
definido como a busca erótica pela sabedoria, só resultaram em uma intoxicação da
modernidade que eclipsou a consciência humana, com resultados terríveis para a
história do Ocidente: os campos de concentração nazistas, os gulags soviéticos, as
experiências genéticas inspiradas por uma eugenia utópica e, last but not least, a
bomba atômica.
Essas conseqüências, na verdade, não passam de maneiras estratégicas da
Segunda Realidade, dominada por uma pneumopatologia, impor-se sobre a
realidade da razão e dos sentidos concretos. Mas existem outras variações, que
invadem também o nosso cotidiano e que também provocam outros fatos sem volta.
São as desilusões que ocorrem quando as pessoas que acreditam em seus mundos
paralelos vêem que estes não passam de castelos construídos sobre a areia. Eric
Voegelin faz uma análise acurada desse fenômeno e como isso afeta a nossa vida
nos mínimos detalhes:
“A desilusão com esta ou aquela ideologia, a conversão escapista de uma
para outra, ou um cinismo em relação a qualquer uma são todos
fenômenos comuns. Se, por um lado, um homem divorcia-se da realidade
através de ‘opiniões’ e de experiências que seu self contraído não
consegue suportar, por outro ele não consegue voltar à existência na
verdade, porque está habituado a viver na existência desordenada e isso se
tornou tão forte que sua energia espiritual não pode quebrar; ou porque até
mesmo o acesso ao conhecimento da verdade está barrado pela pressão
social que o envolve na autoridade da ignorância institucionalizada nos
estabelecimentos educacionais, nos meios de comunicação e na opinião
pública. O resultado é que ele deve se voltar às origens de sua vitalidade
animal se quiser recuperar uma forma de vida que possa ser
experimentada como real. A sua vida assumirá então certas formas
comportamentais como libertinagem, hedonismo, o culto da violência,
auto-destruição, vandalismo e até mesmo a mais explícita criminalidade.
Se a sua vitalidade animal falhar, este homem descerá ainda mais – por
exemplo, ao estupor de assistir televisão – ou ele poderá ter que tomar
drogas para “atiçá-lo” numa existência que foi eliminada além de
qualquer esperança, ou então encontrará o seu caminho numa neurose
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clínica. Esse fenômeno vislumbrado, muito comum em nossos tempos,
deve ser compreendido como uma forma extrema de desintegração
existencial sob a pressão de um ambiente social onde a verdade da
realidade foi substituída com sucesso pela autoridade da ignorância”451.

No fim, a vitória da “autoridade da ignorância” significa a morte da
esperança, da possibilidade de que a vida não tenha nenhum logos. Significa
também cair naquele “fascínio pela crise” que Elizabeth Bishop sugere no final de
seu poema:
Icebergs behoove the soul
(both being self-made from elements least visible)
to see them so: fleshed, fair, erected indivisible452.
Mas será que esta sedução é o que deseja realmente o ser humano? Não há
um anseio natural para escapar ou resolver a crise? Claro que há – e isto é evidente
por uma observação muito simples: é este mesmo anseio que faz o homem querer
escapar da crise o faz também cair no seu fascínio. É o eterno descontentamento –
ou, para usar uma expressão um pouco mais dura, a sua eterna revolta. Um
contemporâneo de Elizabeth Bishop, Wallace Stevens, escreveria em 1942 os
seguintes versos que traduziriam tal sensação:
Still one would want more, one would need more,
More than a world of white and snowy scents453.
Nunca estamos satisfeitos, nem mesmo com um mundo repleto de uma
pureza próxima da neve que cai do céu. Então, o que nos pode ajudar a escapar das
seduções da crise?
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Em primeiro lugar, como já afirmamos na introdução, ninguém escapa da
crise. Ela está presente em todos os níveis do ser e da existência humana – e quem
tiver a intenção de escapar a ela cai na mais perigosa ilusão. A crise acontece porque
todos nós somos seres humanos finitos e mortais e ela só pode ser vencida dentro do
âmbito das religiões, “através e pela transcendência do Ser Supremo”454. Não seria
um exagero afirmar que a religião é a própria consciência da crise – desde que se
entenda que esta só será ultrapassada não através da síncrise, mas sim através da
fusão com o transcendente, numa tensão (metaxo) que se forma e é trans-imanente
às partes componentes. Não reconhecer a existência desta tensão implica no grave
erro de ocultar uma coerência misteriosa que nunca será apenas produto de uma
mera adição de partes455.
O filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos nos ajuda a entender como
essa transcendência da crise nos faz sair do emaranhado do seu fascínio:
“Há um transcender, que já é um ultrapassar do símbolo para penetrar no
simbolizado, um itinerarium mysticum, um penetrar no que se oculta aos
olhos do corpo e aos da intelectualidade, e que ultrapassa o operacional de
nosso espírito, para ser uma vivência genuinamente afetiva, uma
apprenhesio genuinamente pathica, que é uma frônese, um fundir-se num
todo tensional: a religião vivida, na reverência (Alegeyn, que se dirige
vetorialmente re – re-alegeyn, um re-ligere, de legere, de ligar, um unir
ao Logos pelo Logos, religião, um reverenciar ao que nos une à
divindade).
As religiões, portanto, em seus altos momentos, buscam realizar, e o
conseguem, uma vitória sobre a crise, uma vitória sobre as finitudes, e é
nesse sentido que se encerra o verdadeiro conteúdo desse termo
‘salvação’, um salvar-se da crise.
Todas as grandes religiões afirmam que descendemos, que descemos de
uma ordem divina, e que aspiramos ao retorno, a volver, a re-legere. E
como só o homem tem consciência do seu estado de queda (do descencio),
só ele pode construir as normas, as regras, ordens, o rito (e entre os hindus
ritá, o que se realiza segundo a ‘ordem’ para subir as escadas das
ascensão, ascencio).
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Todas as religiões afirmam que é dever do homem ascender essa escala
pela realização de atos que o ergam da animalidade, através da
humanidade, para alcançar o que transcende à crise. Ou um ato de entrega,
de submissão à divindade, ou um ato de querer, um ato volitivo, ou um ato
de despojamento místico, de ascese continuada, etc. Mas sempre o que é
pregado pelas religiões é a vitória sobre a crise, vitória que é uma
realização do homem”456.

Portanto, o homem tem um motivo para escapar da crise porque é esse o seu
telos final enquanto vive neste wretched world, uma expressão tão cara a Thomas
More. Negar esse impulso universal é querer ocultar uma positividade. Ora, todo o
ideal que nasce da criação das utopias faz justamente isso – e a maioria do
pensamento moderno e contemporâneo foi por esse caminho, confirmando as
reflexões dos versos de Wallace Stevens:
There would still remain the never-resting mind,
So that one would want to escape, come back
To what had been so long composed457.
O que foi criado há muito tempo foi a idéia de uma realidade perfeita, que já
não existe mais e que precisa da religião para recuperá-la. As utopias, os icebergs
imaginários que seduzem a alma, estão aí para nos trazer de volta ao paraíso
perdido. Assim, não podemos nos esquecer do aviso de Stevens quando lemos:
The imperfect is our paradise458.
É um alerta para encontrar a realidade não no nosso mundo de sonhos, mas
sim no mundo mais próximo de nós, nos nossos sentidos mais concretos, o do real
ao nosso lado, na viagem no navio que abandonamos a favor do iceberg, na menina
a que o personagem de Dostoievski negou ajuda porque esperava por uma Idade de
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Ouro que nunca veio. O imperfeito é o nosso paraíso – ou melhor, o nosso único
paraíso. Aceitá-lo com dolorosa resignação ou com altiva dignidade é perceber que
in this bitterness, delight,
Since the imperfect is so hot on us,
Lies in flawed words and stubborn sounds459.
Há amargura em nossa condição humana, sem dúvida. Mas se aceitarmos a
tensão que nos consome e que também nos leva ao “fascínio pela crise”,
perceberemos um delight próximo da alegria genuína que encontraremos na
imperfeição peculiar do homem. Ao ajudarmos a menina russa que sempre vêm em
nossa direção, ao atendermos àquela consciência que é “um coração que vê”460,
aceitaremos o mundo como é e finalmente abandonaremos o mundo como Idéia.
Uma vez ou outra, os icebergs continuarão nos seduzir – e as conseqüências de
insistir na recusa da concretude e da imperfeição do real são muito simples: é a
morte na vida. Isso é algo que nem mesmo a mais pura ou a mais perigosa das
utopias deseja. A crise religiosa, tanto no pensamento humanista como em qualquer
outra época da História do Ocidente, só será superada se escutarmos atentamente o
conselho do escritor inglês G.K. Chesterton: “O homem que não acredita em seus
sentidos, e o homem que não acredita em nada, são ambos loucos, mas sua loucura é
provada não por algum erro em seu argumento e sim pelos erros explícitos de suas
vidas”461.
23 de março de 2007 – 27 de junho de 2008
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