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INTRODUÇÃO 

 

Leitor devoto da música verbal inglesa e da arte narrativa de Eça de 

Queirós, o escritor argentino de ascendência anglo-portuguesa, Jorge Luís 

Borges (1899-1986), visitou no seu derradeiro volume de contos fantásti-

cos El Libro de Arena (1977), e com o escrúpulo de um bom conhecedor, 

os cânones literários da utopia, género híbrido1, como se sabe, incoado pe-

la douta imaginação do humanista inglês Thomas More (1477-1535) que, 

numa breve narrativa redigida em latim e publicada pela primeira vez em 

1516, consignou ficcionalmente a prioridade da descoberta e a autoria da 

descrição de uma sociedade ideal, mas indefinida quanto ao seu lugar geo-

gráfico, à personagem do mareante português Rafael Hytlodeu2. No conto 

"Utopía de un Hombre Que Está Cansado" temos assim a notícia borgeana 

que num tempo futuro, visitado pelo narrador-personagem em circunstân-

cias imponderáveis, a terra se convertera, após a pacificação dos instintos, 

em lugar neutro e de soberana harmonia existencial. Afeiçoados que foram 

os seus habitantes a pôr livremente em prática princípios morais de condu-

ta pública estatuídos pela omnisciente actividade da razão pura, adoptara-

se, entre outras medidas de profilaxia social, uma de efeitos pacificadores à 

escala planetária: o regresso ao latim como idioma vivo e de comunicação 
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oral entre os cidadãos. Assim se logrou erradicar a diversidade das línguas 

que, no passado, isto é, no nosso presente, favorecera a identidade autó-

noma dos povos, promovera a dissensão rácica e condicionara a possibili-

dade do eclodir das guerras. Este regresso ao latim é sábio e simbólico. Sá-

bio, porque ao representá-lo como língua viva no contexto de uma narrati-

va utópica, Borges alude, de viés, ao idioma original com que Thomas Mo-

re gravou, no dealbar do século XVI, a matriz de um género literário origi-

nal que, na sua forma canónica – definida por ser uma construção roma-

nesca com intuitos temáticos de denúncia e de reforma social –, haveria de 

conhecer, nomeadamente na tradição literária de expressão em língua in-

glesa, uma profusa actualização criativa3. Simbólico, porque permite, tal 

como determina a própria lógica de funcionamento do símbolo literário – 

propulsor de sentidos multivalentes, ressonantes e de convergências sin-

créticas –, esbater fronteiras linguísticas e ideológicas, aproximar latitudes 

culturais e literaturas vernáculas, evocar sincronias nos tempos da história, 

justapor diferentes modos de expressão do conhecimento humano. Se, na 

esteira do que escreveu Borges no referido conto, projectar uma utopia im-

plica um regresso ao latim, a uma língua que no contexto da história da ci-

vilização ocidental assume uma função central e simbólica, tanto pelas su-

as qualidades constituintes de transmissão de saber, como pelas suas virtu-

alidades comunicativas de aproximação inter-étnica e cultural, mesmo até 

de religação numenal, então estudar a utopia é acompanhar essa viagem de 
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regresso ao âmago das interrogações e formulações essenciais produzidas 

pelo homem ocidental ao longo dos séculos, é ser atraído por uma podero-

sa força gravitacional de sentidos vários que irradiam a partir de um centro 

de difícil determinação conceptual. Regressemos, então, pela deixa de 

Borges, ao princípio. 

No princípio era a utopia um título original latino – De optimo 

Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia Libbelus Vere Aureus –, sig-

nificando literalmente que a sua matéria literária, o seu conteúdo expositi-

vo tratava da melhor forma de república. Vigorava ela numa ilha não assi-

nalada pelos geógrafos e descoberta por cinco aventureiros, entre eles um 

português de nome cristão Rafael. O relato escrito do que Rafael vira e ex-

perimentara na óptima ilha republicana – que ocupa o tema do segundo li-

vro da narrativa – fá-lo-á o seu interlocutor, narratário-personagem, o 

"ilustre senhor Tomás More, cidadão e xerife da nobre cidade de Londres". 

E fá-lo-á, como se pode ler no frontispício da primeira edição de 1516 num 

"Pequeno livro verdadeiramente aurífero e não menos útil que agradável", 

publicado na "soberana Universidade de Lovaina". Pequeno livro para cujo 

título Thomas More encontrou uma palavra abundante nos sentidos que 

passou a dizer e que estava escandalosamente ausente dos léxicos; um no-

vo signo de erudita proveniência e unívoca face significante, mas com um 

lastro de significados ramificantes, múltiplos, oscilantes e até contraditó-

rios entre si. À utopia, nesta acepção literal e fundadora, ficariam indisso-
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ciavelmente ligados os nomes do seu real autor inglês mas também do seu 

lendário narrador português. Não é exagero ver, por isso, em tal associa-

ção, e no tema geral dessa obra literária, um produto da cooperação cultu-

ral e intelectual da época do renascimento europeu, uma síntese conjuntu-

ral de duas distintas culturas europeias, provavelmente no que ambas reve-

laram ou revelam ainda de melhor: o génio fabular-dramático, crítico e re-

formista da inglesa e o ímpeto viandante, descobridor e miscigenante da 

portuguesa. 

A motivação para redigir a presente tese deriva, pois, desta verifi-

cação simples, a de que o conceito de utopia, nas suas inesgotáveis virtua-

lidades semânticas e representativas do ser, do conhecer e do agir huma-

nos, se edifica sobre a pedra angular de uma narrativa quinhentista escrita 

numa língua supra-nacional e de convergência inter-cultural, da autoria de 

um ilustre representante do humanismo inglês, e cuja trama narrativa é tri-

butária, entre discerníveis motivações de crítica social, das descobertas ge-

ográficas quatrocentistas, inauguradas, como se sabe, com o benefício da 

arte náutica astronómica praticada pelos marinheiros portugueses4. E deste 

motivo elementar provém a razão suficiente para, no âmbito de uma disser-

tação que se inscreve no horizonte dos estudos literários comparados, se 

proceder a um inventário de textos de propensão ou de explícito conteúdo 

utópico, provenientes das literaturas portuguesa e inglesa que, assinalando 

linhas de força temática, constelações de ideias, vectores estéticos-
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literários – provavelmente denunciadores de profundas idiossincrasias cul-

turais – possam ser cotejados tanto no interior e no devir das duas respecti-

vas tradições literárias como ainda no ir e vir do seu acareamento ou con-

fronto idiomático. Mas inventariar, cotejar e acarear não são per se opera-

ções hermenêuticas capazes de elucidar em profundidade e em extensão 

níveis variados e entrecruzados de correspondências semânticas que gravi-

tam em torno dessa aporia verbal, enunciadora de um lugar que em verda-

de não tem lugar. A investigação que viemos fazendo sobre a ideia de uto-

pia nas literaturas inglesa e portuguesa conduziu-nos inevitavelmente a ou-

tras moradas ou áreas de estudo do campo das ciências humanas. De facto, 

estamos em crer que o estudo temático da literatura, e de sobremaneira o 

que se efectua pela via do comparativismo textual, sai francamente favore-

cido e clarificado, quando, a par dos procedimentos típicos da sua prática 

hermenêutica, recorre a instrumentos de decifração e conceitos operacio-

nais de explicitação hauridos em códigos discursivos próprios de outros 

domínios do saber das ciências humanas e sociais. Estes outros códigos 

discursivos, por seu turno, em contacto dialógico com o literário, além de 

poderem fornecer esclarecedoras vias para o entendimento dos conteúdos 

semânticos em análise, não raro deixam emergir o suplemento estético que 

possuem, apesar de submetido ou esbatido pela função informativa que ne-

cessariamente denotam na explicitação dos domínios da ciência sobre que 

reflectem. E estes domínios, que vão da história à sociologia, da filosofia à 
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psicologia e à antropologia, são "sintaxes da razão" – para utilizar uma ex-

pressão do antropólogo e filósofo Gilbert Durand, investigador da origem e 

da natureza psicossomática das figurações simbólicas da actividade imagi-

nária do homem – contíguas às representações mentais dirigidas para um 

fim outro que não o do sentido próprio da abstracção conceptual, isto é, di-

rigidas para o sentido figurado da efabulação retórica e da concreção esté-

tica5. Ao longo deste trabalho, e em conformidade com os resultados da 

investigação antropológica de Gilbert Durand, reincidiremos, portanto, na 

justaposição de textos literários portugueses e ingleses, tematicamente im-

pregnados pelo imaginário utópico, com textos oriundos das ciências soci-

ais e humanas submetidos nos seus métodos e no seu escopo a um princí-

pio geral de fundamentação e explicação racional. É que a natureza híbrida 

do género literário da utopia não releva apenas da impossibilidade da teo-

ria da literatura classificá-lo sob uma unívoca categoria poética, mas tam-

bém, e sobretudo, do incessante trânsito que esse género promove entre a 

imaginação e a razão, ou melhor, entre a livre projecção de imagens confa-

buladoras e a sua necessária e inteligível ordenação reveladora de sentido. 

 

 

  

                                                 
No decurso deste trabalho utilizaremos as disposições constantes 

da norma portuguesa do Instituto Português de Qualidade 405 / 1, data-
da de 1994, que regulamenta o processo de ordenação das referências 
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bibliográficas de documentos impressos. Relativamente às citações que 
serão feitas no corpo do texto, procuraremos seguir um princípio de coe-
rente homogeneidade expositiva que faça respeitar a duplicidade lin-
guística do objecto literário em estudo. Assim sendo, no corpo do texto 
manteremos no original todas as citações do corpus de textos literários 
ingleses seleccionados para ilustrar a ideia geral da utopia na literatura 
inglesa, mas traduziremos para a língua portuguesa todos as demais ci-
tações de autores estrangeiros - alemães, franceses e ingleses - cuja re-
flexão sobre o fenómeno da utopia se nos afigure relevante e demonstra-
tiva do encadeamento das ideias que enformam a nossa tese. A tradução 
dos excertos de obras do filósofo alemão Ernst Bloch far-se-á a partir 
das edições francesas a que tivemos acesso. As citações que fizermos 
respeitarão na íntegra a grafia das edições consultadas.  

 
NOTAS DA INTRODUÇÃO 

 
1 Investigador atento da obra de Thomas More, Fernando de Mello Mo-
ser escreveu para uma conferência que proferiu em 6 de Fevereiro de 
1979: "a utopia de Thomas More constitui um notável caso de hibridis-
mo dos géneros literários, [...] – só que falta saber qual o género funda-
mental: se o narrativo, o expositivo ou mesmo o dramático." Moser, 
Fernando Mello – Tomás More e os Caminhos da Perfeição Humana. 
Lisboa: Vega, 1982, p. 90. 
 
2 A coincidência de Borges ter o seu nome vinculado às culturas e às le-
tras inglesa e portuguesa, seja por meras razões genealógicas, seja por 
textos seus de louvor a nomes vários de ambas as literaturas, constitui 
razão formal suficiente para o evocarmos no proémio a uma tese que se 
propõe reflectir sobre algumas das multímodas reificações do conceito 
de utopia subministradas pela literatura portuguesa e inglesa. Veja-se, 
entre outros exemplos que testemunham a proficiência desse duplo vín-
culo criativo e inspirador na obra do escritor argentino, os poemas "Los 
Borges" e "A Luis de Camões" do livro El Hacedor (1960) bem como o 
"Epílogo"da mesma obra, in Borges, Jorge Luís – Obras completas, 
1923-1972. Buenos Aires: Emecê Editores, 1974, p. 831-832 e 854. 

 
3 Computámos cerca de três mil e trezentos títulos na lista bibliográfica 
compilada por Lyman Tower Sargent de obras escritas na Grã-Betanha e 
na América do Norte desde 1516, a data da publicação da Utopia de 
More, até 1985, e consideradas pelos critérios daquele autor como sendo 
de natureza utópica. Cf. Sargent, Lyman Tower – British And American 
Utopian Literature, 1516-1985. An Annoted, Chonological Bibliog-
raphy. New York & London: Garland Publishing, Inc., 1988. 
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4 Em abono desta simples constatação, cf. Matos, Luís de –L'Expansion 
Portugaise Dans La Littérature Latine De La Renaissance. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, 1991, p.421; Godinho, Vitorino Magalhães 
– Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar: Séculos XIII-XVIII. 
Op. Cit., p.63; Martins, José V. de Pina –"A «Utopia» de Thomas More 
e Portugal", in Utopia - Mitos e Formas. Op. Cit., p.14-18.  
Sobre o impacto civilizacional das descobertas marítimas portuguesas, 
vide Cortesão Jaime – Influência dos Descobrimentos Portugueses na 
História da Civilização. Vol.5. [Lisboa]: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 1993. 
Em relação às novas técnicas náuticas inventadas pelos portugueses no 
decurso do século XV, cf. Marques, Alfredo Pinheiro – Origem e De-
senvolvimento da Cartografia Portuguesa na Época dos Descobrimen-
tos. [Lisboa]: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1987, p.42. 
 
5 Cf. Durand, Gilbert – L'Imagination Symbolique .4ª ed. Paris: PUF, 
Quadrige, 1984, p. 88. 



 18 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

1. Do étimo ao conceito de utopia : uma (possível) leitura idealista. Da 

República ideal de Platão à óptima República de More. A figura da 

contiguidade.  

 

 

 

Palavra dúbia quanto à sua morfologia, vacilando entre o conheci-

mento substantivo e a vontade adjectiva, o neologismo utopia é, de acordo 

com os processos de formação das palavras explicitados pelos gramáticos, 

um vocábulo formado por derivação a cujo tema de origem grega topos 

(lugar) se antepôs o prefixo latinizado de negação u e se pospôs o sufixo 

nominal ia para designar simultaneamente uma impossibilidade lógica-

formal e uma possibilidade retórica-imaginária: literalmente, um não-lugar, 

ou melhor, um não lugar (físico) que é lugar (literário). A narrativa de 

Thomas More, que originariamente serviu de suporte e ilustrou o alcance 

temático do termo em análise, fornece ainda duas preciosas informações de 
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natureza etimológica que muito favorecem a determinação rigorosa dos 

contornos semânticos e a fundamentação gnoseológica do neologismo uto-

pia.  

A primeira é a que se deduz da leitura do pequeno poema – da auto-

ria de Anemolius, a personagem do suposto poeta laureado da "óptima Re-

pública" – inserido à guisa de proémio na editio princeps, a latina de 

1516 1, e que consta como um dos anexos da edição inglesa de 1556, da 

responsabilidade do pioneiro tradutor da Utopia de Thomas More em lín-

gua inglesa, Ralph Robinson2. O tom do poema é apologético e de auto-

glorificação. Mediante o recurso à figura de retórica da prosopopeia, a "óp-

tima República", revestida de uma natureza alegórica e animada, apresen-

ta-se ao leitor na primeira pessoa e proclama a glória que lhe é devida por 

ter materializado e transformado em realidade perceptível a qualidade eté-

rea da utopia, essa outra designação pela qual era conhecida a cidade ideal 

mas irreal de Platão. E conclui: "wherefore not Utopie, but rather rightely / 

My name is Eutopie: A place of felicitie."3  

A substituição dos prefixos u por eu é quase imperceptível, mas a 

suficiente para gerar duas unidades de significação discretas entre si. O 

prefixo grego latinizado eu conota qualidades positivas, adstritas às ideias 

de bem e de perfeição4 e, uma vez associado ao tema da palavra topos (lu-

gar), o que daí deriva é uma nova abertura de sentidos, um capítulo outro 

no devir deste trabalho, abrangendo ideias e imagens literárias relativas à 
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perfectibilidade humana e à nostalgia do paraíso. Lá iremos, mas é conve-

niente sublinhar, atendendo ao plano de ideias que pretendemos desenvol-

ver ulteriormente, que o périplo do marinheiro português Rafael o levou, 

antes de aportar à ilha da Utopia, a outras paragens e ao conhecimento de 

outros povos, entre eles os Macariens, na versão anglicizada de 1556, ou 

Macariensii, na forma patronímica latina, aqueles que são felizes. Os Feli-

zes, os Eutopianos e os Utopianos são, portanto, cidadãos de estados dife-

rentes, relativamente próximos5, mas não inteiramente coincidentes. Entre 

a utopia e a felicidade não há portanto isomorfia conceptual; deduz-se que 

haja directas correspondências axiológicas mas não simétricas equivalên-

cias ontológicas, intersecções mas não sobreposições de sentido, um caso 

de paronímia envolvendo neologismos, mas não de sinonímia. 

Atendamos agora na segunda notícia inserida na narrativa de Tho-

mas More, ligada ainda ao âmbito da etimologia, e que desejamos destacar 

dadas as implicações literárias e filosóficas em jogo. No início do segundo 

livro da Utopia, Rafael informa que o neologismo utopia é uma derivação 

sufixa do radical onomástico Utopus, o rei filósofo que, após a conquista 

do território, empreendeu uma obra de modelação geográfica – insulando o 

que fora uma península – e de modelação política e social – transformando 

o que fora uma horda de bárbaros numa supina e incomparável comunida-

de de cidadãos civilizados: "But Kyng Utopus, whose name, as conquerour 

the Island beareth (For before his tyme it was called Abraxa) which also 



 21 

broughte the rude and wild people to that excellent perfection in al good 

fashions, humanitye, and civile gentineness, wherein they nowe goe 

beyond al ye people of the world (...)"6  

Seguindo o exemplo teórico de Platão (c.422-347 a.C.) e, antes de-

le, o exemplo prático de Licurgo (séc. VIII ou IX a.C.) – (o reformador po-

lítico de Esparta a quem Plutarco (c.50-c.125) dedicou uma biografia –7, 

Thomas More inventa uma personagem, Utopus, a quem atribui a função 

de projectar e realizar um sistema de organização política e social gover-

nado por princípios de justiça moral e económica e regulamentado por um 

elenco diversificado de normas comportamentais favoráveis, segundo a sua 

perspectiva legisladora, à criação da mais perfeita harmonia entre os cida-

dãos da sua República utópica. À parte a aporia, tão adequada à lógica da 

utopia, de ser um monarca o fundador de uma República, Utopus é, pela 

seu acto fundacional, geralmente identificado com a figura platónica do 

rei-filósofo, o protótipo ideal da sabedoria e justiça humanas, mas com 

uma diferença relativamente àquele, a de ter sido um guerreiro conquista-

dor antes de se ter convertido em sábio legislador. Na sua pessoa coexis-

tem virtudes ou faculdades anímicas que Platão conceptualizara discrimi-

nadamente e atribuíra a personalidades ou naturezas humanas irredutíveis e 

distintas entre si no seio da sua República ideal. À coragem (andreia) do 

guerreiro que assistiu Utopus na conquista de um território hostil e de gen-

te selvagem, sobreveio-lhe a sabedoria (sophia) e o sentido de justiça, atri-
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butos do rei clemente e civilizador. E assim como a doutrina política da 

República de Platão – com a qual a "óptima República" de More mantém, 

por alusões narrativas explícitas e por deduções analíticas implícitas, um 

forte vínculo de filiação doutrinária e de ressonância intertextual – fazia 

corresponder a harmonia das virtudes pessoais e dos elementos constituin-

tes da alma à harmonia física da cidade e à cooperação que devia presidir 

aos seus constituintes sociais, assim também a República da Utopia nos 

surge representada como uma autêntica emanação da alma ou, se se quiser, 

como uma projecção da consciência do seu criador. A utopia é, verbalmen-

te, uma derivação etimológica onomástica e, ontologicamente, uma deriva-

ção consciente fantástica: quem a formou como palavra – o seu elemento 

constituinte radical, a priori –, quem a fundou como ser social foi uma al-

ma ou consciência pensante, um sujeito sonhador, um incondicionado de 

nome indefinido e tão imponderável como o ar, o Utopus, aquele que não 

ocupa espaço, um ninguém que todavia não deixa de ser alguém. 

Só a teoria idealista do conhecimento pode vir em nosso auxílio pa-

ra não sermos arrastados pelo vórtice das aporias sem fim. Diz-nos ela, 

simplificando e fazendo uma abreviatura quase imperdoável, que o mundo 

em que vivemos é postulado, é gerado pelo concurso activo, pelo envolvi-

mento condicionante das formas cognitivas ou faculdades de conhecimento 

dos seres que o percepcionam. Quer isto dizer que o mundo visível, sensí-

vel e material é, se não totalmente, pelo menos em grande parte – e neste 
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particular residem as diferenças teóricas entre as teses dos filósofos idea-

listas – uma criação mental em constante devir, uma sucessão de imagens 

de acontecimentos representados pela consciência, por mínima ou inferior 

que ela seja, sem o concurso da qual não poderiam ter existência de facto. 

O mundo não existe, portanto, em si, sem a ideia ou imagem que dele per-

manentemente forma cada um dos seres que nele vive e o percepciona. Daí 

que Schopenhauer (1788-1860) na sua obra capital Die Welt als Wille und 

Vorstellung  (O Mundo como Vontade e Representação) (1º edição 1819), 

na esteira das teses desenvolvidas por Berkeley (1605-1753) no seu Treati-

se Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) (Tratado Sobre 

Os Princípios do Conhecimento Humano) e sobretudo de Kant (1724-

1804), o da "Estética Transcendental" da primeira edição (1781) da Kritik 

der Reinen Vernunft (Crítica da Razão Pura), tenha logrado completar o 

aforismo de Descartes (1596-1650) do dubito, cogito ergo sum – pelo qual 

o filósofo francês reconhece no próprio acto de duvidar a radical operação 

do pensamento que postula a primeira e insofismável verdade sobre a cer-

teza da existência, a certeza de que se é porque se pensa que se é – com o 

aforismo "O Mundo é a minha representação" ou a ideia que dele eu tenho, 

isto é, com a tese de que o mundo, os outros exteriores a mim só o são por-

que eu contribuo para torná-los presentes mediante a percepção que deles 

faço ou mediante o pensamento que sobre eles formulo8. 
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Mas para despistar conclusões solipsistas é conveniente acrescentar 

que este eu-sujeito, que participa na recriação constante do mundo, sendo 

individual na sua relatividade fenoménica é tão-somente uma actualização 

de um eu sujeito impessoal, entidade conceptual limite para significar a 

condição ou a possibilidade de todo o conhecimento possível e que Scho-

penhauer designa por "sujeito do conhecimento", ou o substratum do mun-

do.9 

Não vamos entrar em pormenores; a brevidade deste excurso basta 

para fundamentar a tese de que Utopus guerreiro conquistador e espécie de 

protector legislador, fundador de um estado ideal pode ser interpretado e 

tido como avatar simbólico-literário desse tal sujeito do conhecimento, 

substratum do mundo, ou condição do conhecimento de que falam os filó-

sofos idealistas, sobretudo os alemães pós-kantianos, continuadores de 

uma ilustre tradição filosófica de que Platão foi, no período da Antiguida-

de Clássica, um insigne representante. E tal como Platão postulara na sua 

República a interdependência ontológica e funcional entre os constituintes 

da alma individual e a harmonia social da cidade por ele idealizada, assim 

também parece suceder que as qualidades da alma de Utopus, de coragem, 

equanimidade, sentido de justiça distendem-se ou projectam-se na ilha e na 

forma de governo que ele modelou e fez idealmente configurar e divulgar, 

com o indispensável concurso narrativo de Rafael. Deste modo, pode di-

zer-se, com o auxílio da filosofia do conhecimento idealista, que, do ponto 
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de vista das duas grandes figuras da retórica é a metonímia, a figura da 

contiguidade, que predomina na relação da interdependência estrutural en-

tre Utopus e Utopia. Como, aliás, predomina no discurso de Platão que a 

Sócrates faz dizer na República: "Por conseguinte, o homem justo, no que 

respeita à noção de justiça, nada diferirá da cidade justa, mas será seme-

lhante a ela"10 E mais adiante: "Logo, meu amigo, entenderemos que o in-

divíduo que tiver na sua alma estas mesmas espécies (temperança, coragem 

e sabedoria) devido a estas mesmas qualidades será tratado pelos mesmos 

nomes que a cidade."11 

Por seu turno, ao concluir a narrativa sobre o sistema social da 

Utopia, Rafael declara: "Nowe I have declared and described unto you, as 

truelye as I coulde the fourme and ordre of that commen wealth, which 

verely in my iudgment is not only the beste, but also that which alone of 

good right maye claime and take upon it the name of a commen wealth or 

public weale." 12 

A descrição minuciosa do que Rafael vira na Utopia é, afinal, uma 

reiteração verbal, uma formalização narrativa do que Utopus projectara 

idealmente por via da sua consciência ordenadora e vontade legisladora, de 

tal maneira que as duas personagens, apesar de desempenharem funções 

diferentes na estrutura narrativa da obra – Utopus, como personagem, está 

virtualmente ausente, enquanto Rafael é personagem-narrador omnisciente 

–, tendem a se fundir numa espécie de arqui-personagem, constituída, a um 
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tempo, pela face, voz audível de Rafael, e pelo ser absconso, mas constitu-

inte de Utopus. Daí que, segundo o seu juízo – "in my iudgment" – Ra-

fael/Utopus declare ser a república por ele narrada/fundada a mais perfeita 

de todas as repúblicas e a única que verdadeiramente merece ostentar esse 

nome. Toda a narrativa de Rafael que converge para este juízo de valor é a 

face significante de um significado virtual, invento de uma personagem 

virtual, Utopus. A utopia sonhada, idealizada, projectada pelo rei-filósofo 

adquire assim figura de facto e realidade apenas sob a forma possível da 

diegese, do relato, do discurso, da frase, da palavra, do verbo – porque no 

princípio era o verbo – insuflado pelo marinheiro narrador. O sonho é de 

Utopus, mas quem verdadeiramente lhe dá forma é Rafael. 

A figura da contiguidade volta ainda a se manifestar e a consignar a 

relação funcional entre as duas personagens, aproximando-as a ponto de se 

intersectarem e de coincidirem isomorficamente. Contígua é a formação 

etimológica da palavra utopia, derivada de Utopus contígua é, pelos proto-

colos da gnoseologia idealista, a relação condicionante do sujeito de co-

nhecimento com o seu objecto conhecido, isto é, do sonhador com o mun-

do sonhado, do Utopus com a Utopia; contígua é a correspondência onto-

lógica estatuída platonicamente entre a natureza da alma e a natureza da 

cidade ideal, correspondência inferida intradiageticamente entre o ser de 

Utopus e o ser da Utopia; contígua é a aproximação promovida até à inter-

secção isomórfica, entre a personagem activa, narrador omnisciente Rafael 
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e a personagem aludida e narrada, Utopus; contígua, por fim, é a associa-

ção semântica activada pela palavra utopia de diferentes formas literárias 

ou modelos discursivos que representam idealmente uma condição mítica, 

social, psicológica, teleológica do ser . 

 

 

 

2. In media res. Reiteração do idealismo. O espírito da utopia e o prin-

cípio esperança de Ernst Bloch alguns conceitos operatórios. O ainda-

não consciente. A consciência antecipadora. A obscuridade do instante 

vivido. 

 

 

 

Circunscrevemo-nos neste primeiro ponto a determinar o conceito 

de utopia a partir de duas notícias colhidas do texto matricial de Thomas 

More. Demorámo-nos no reino sempre proveitoso da etimologia não só pa-

ra respondermos a uma exigência de método como para introduzir temas 

germinativos e definir linhas de interpretação que, fluindo de modo inteli-

gível, satisfaçam o objectivo da leitura comparada e interdisciplinar. 

O tema da eutopia (do lugar da felicidade perfeita), próximo mas 

discreto em relação ao tema da utopia (do lugar outro da felicidade a con-

quistar) foi já referido como matéria prospectiva de análise. Cabe neste 
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contexto anunciar que – e aqui seguimos de perto o método de exposição 

adoptado por Frank Manuel e Fritzie Manuel, os autores do monumental 

estudo Utopian Thought in the Western World – após termos iniciado o 

nosso estudo in media res, isto é, na época do Renascimento Europeu, e 

termos feito uso do texto canónico fundador do tema central de que nos 

queremos ocupar, demandaremos para outras épocas anteriores e posterio-

res ao século XVI onde o lugar da sociedade ideal (utopia) e o lugar da fe-

licidade (eutopia) surgem sincreticamente representados nas tradições lite-

rárias portuguesa e inglesa, quer sob a modalidade nostálgica do paraíso 

perdido, quer sob a forma de esperança do milénio a haver. É que, segundo 

os autores da obra acima referida: "A utopia é uma planta híbrida, nascida 

do entrecruzamento da crença judaico-cristã num mundo-outro e paradisía-

co com o mito helénico de uma cidade ideal na terra"13 

A natureza híbrida da utopia não se esgota, portanto, na dificuldade 

de se determinar rigorosamente o género literário fundado e de algum mo-

do associado ao título texto de Thomas More e de todo o manancial de tex-

tos susceptíveis de serem gerados pela reiterada actualização de regras in-

variáveis de uma hipotética gramática do pensamento utópico14. Esse hi-

bridismo remonta às origens da coeva civilização europeia e à heteroge-

neidade dos seus fundamentos doutrinais-filosóficos, de eminente proveni-

ência helénica, e religioso-espirituais, de eminente proveniência judaica. 

Dizemos eminente e não exclusiva, porque a equação complexa que afere a 
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natureza dos contributos dessas duas distintas culturas na modulação do 

pensamento ocidental não é redutível à tese de se considerar, por um lado, 

o discurso da razão (filosófico ou científico) como sendo exclusivamente 

tributário da emancipação do logos operada pela investigação crítica dos 

filósofos gregos, e de se imputar, por outro, o discurso da religião ou do 

temor místico à revelação transmitida pela voz dos profetas semitas. A 

atribuição de exclusividade ao quer que seja pode degenerar em abusivas 

interpretações e, no caso vertente, é preciso não esquecer ter havido na an-

tiga Grécia oráculos e sibilas, enquanto do lado dos judeus nunca se dei-

xou de praticar a especulação filosófica, como atesta, por exemplo, a ri-

quíssima tradição hermenêutica da Cabala., para já não referir o contributo 

de pensadores livres de origem judaica. Admitamos, todavia, a legitimida-

de de se pôr em relevo um aspecto dominante num conjunto variado e 

complexo de factores que enformam a especificidade de uma civilização e 

aceitemos, com a ressalva feita, que a utopia ou tendência para representar 

mental e discursivamente um lugar social e uma condição existencial ou-

tras é um precipitado ideal que sintetiza substâncias ideológicas heterogé-

neas provenientes da Hélade, de Jerusalém e da Roma cristianizada.  

Não sendo obviamente uma idiossincrasia própria do homem oci-

dental, esta tendência para idealizar é inquestionável no ser humano. Para 

os filósofos idealistas ela é mesmo, como já tivemos ocasião de referir, a 

única forma pela qual o ser conhece o mundo e concomitantemente se co-
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nhece a si mesmo. Para a gnoseologia idealista (na versão kantiana-

schopenhaueriana) a realidade, insistimos, é sempre a ideia da realidade, 

não a realidade em si, dimensão incógnita e incognoscível, necessariamen-

te diferente do real que nos é dado perceber como fenómeno condicionado 

pela actividade do nosso aparelho cognitivo. Para a filosofia idealista, 

idealizar não significa, portanto, tornar mais belo ou mais perfeito, mas tão 

somente tornar presente o mundo pela mediação da(s) ideia(s) ou ima-

gen(s) que dele projecta o sujeito que o percepciona. De acordo com estes 

pressupostos, a utopia não é senão mais uma ideia ou imagem num mundo 

feito de ideias e imagens reais, se bem que ontologicamente diferente des-

tas por não possuir correspondência empírica alguma com objectos materi-

ais exteriores a si nem com nada que não sejam as configurações da sua 

própria fantasia evanescente. Artefacto puramente imaginada, a utopia di-

ferirá, portanto, da realidade mentalmente percepcionada na mesma medi-

da em que o sonho difere do estado de vigília.  

 

Pois a função do cérebro, que, durante o sono, nos encanta com a visão de um 

mundo perfeitamente objectivo, intuitivo e mesmo palpável, deve contribuir com 

igual medida na representação do mundo objectivo durante a vigília. Estes mun-

dos, conquanto sejam diferentes quanto à matéria, procedem nitidamente de uma 

mesma forma. Esta forma é o intelecto, a função do cérebro.15. 
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É Schopenhauer quem assim o escreve no segundo volume da sua 

obra capital, Die Welt als Wille und Vorstellung (O Mundo Como Vontade 

e Representação), editada em 1844, espécie de fecho de abóbada da filoso-

fia idealista alemã, Mas se mudarmos de chave interpretativa, permane-

cendo ainda no campo do discurso filosófico, não deixaremos de verificar 

a convergência de juízos teóricos de pensadores do século XX, não inscri-

tos univocamente no programa teórico idealista, como Ernst Bloch (1885-

1977) e Martin Buber (1878-1965) que, dedicando parte substancial da sua 

reflexão – sobretudo o primeiro – ao estudo da utopia, reconhecem na acti-

vidade volitiva da consciência ou do espírito a sede última e universal da 

projecção e configuração do lugar outro e do modo utópico de ser.  

Assim, Ernst Bloch, numa obra redigida nos anos que mediaram a 

primeira guerra mundial – Der Geist der Utopie (O Espírito da Utopia) – 

ao referir-se ao aprofundamento da consciência interior como condição ir-

redutível e indispensável para a construção de uma alteridade social que 

triunfe sobre a miséria, a injustiça e a morte no mundo, declara a dado pas-

so: "É em nós que brilha ainda esta luz e para ela se inicia a caminhada 

imaginária, a caminhada para a interpretação do sonho acordado, para a 

utilização do conceito utópico no seu princípio."16. É importante referir 

que este é um juízo iterativo, como aliás também o é todo o parágrafo que 

o contextualiza: é um juízo que serve de proémio e de epílogo à citada obra 

de Bloch como que a demonstrar a função determinante consignada pelo 
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filósofo à consciente e esclarecida vontade subjectiva na configuração ou 

preparação do "reino" – é esta a expressão bíblica por ele utilizada – utópi-

co. O princípio do conceito utópico, susceptível de ser interpretado e de ser 

utilizado, é o "princípio esperança" – 

título da obra capital de Bloch redigida entre 1938-1947 Das Prinzip 

Hoffnung –, a matéria prima ou reserva essencial de que se nutre, segundo 

o filósofo judeu alemão, a actividade vital onírica e transformadora do ser 

humano na sua árdua caminhada para a realização dos fins últimos da exis-

tência individual e colectiva. E a luz que em nós brilha, bruxuleante, cor-

responde ao pressentimento subjectivamente intuído, profundo mas obnu-

bilado, da unidade do ser que se revela no encontro de si consigo mesmo e 

pela súbita percepção em si do "Nós". Essa luz corresponde, em termos 

mais prosaicos, ao apelo socrático do "conhece-te a ti mesmo" como con-

dição do conhecimento do mundo, da alteridade em nós e da alteridade ex-

terior a nós. E "[...] após este mergulho vertical simplesmente interno no 

concreto [...] é necessário que o vasto espaço, o mundo da alma se mani-

festem, que ressoe e vibre o diapasão do problema do Nós, a função exter-

na, cósmica da utopia que luta contra a miséria, a morte e o mundo superfi-

cial da natureza física." 17 

À semelhança de qualquer outro grande sistema de ideias, a filoso-

fia de Bloch é complexa pelas influências teóricas que acolhe, pelas dife-

rentes áreas de saber que convoca e pela tensão das ideias que desenvolve. 
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Afastada qualquer pretensão de analisá-la na sua sistemática conceitualiza-

ção, 18 não queremos, todavia, deixar de referir alguns dos seus filosofemas 

que, a nosso ver, concorrem para elucidar o objecto presente do nosso es-

tudo. E, por se tratar do pensamento filosófico que de modo mais insistente 

e esmiuçado reflectiu sobre o conceito de utopia, certamente não deixare-

mos de revisitá-lo em ocasiões ulteriores. Por agora trata-se ainda de avali-

ar a importância concedida por Bloch à função desempenhada pela consci-

ência humana na representação imediata e desejada do mundo real que 

contém o potencial de ser melhorado.  

No Princípio Esperança, Bloch consagra as duas primeiras das cin-

co partes que integram o plano da obra, respectivamente, aos pequenos so-

nhos acordados que acompanham continuamente a actividade mental do 

ser humano e à função prospectiva e antecipadora da consciência subjecti-

va na representação e transformação do mundo. A despeito da natureza pu-

eril, às vezes mesmo impostora desses sonhos acordados – fantasias várias, 

viagens fantasmagóricas, mistificações insignificantes –, Bloch vê neles a 

substância primordial e informe donde emanam os conteúdos da esperança, 

a manifestação rudimentar de uma consciência utópica transformadora. É, 

portanto, a partir dessa actividade onírica inconsequente que, segundo o 

filósofo, o homem pode de facto passar a agir sobre a incompletude e a 

imperfeição reais, mas só na justa medida em que logre converter a quime-

ra em clarividente e lúcida inteligência aplicada. O "sonho acordado", em-
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brião do espírito utópico, é, nesta perspectiva, não só o fermento necessá-

rio à transformação da sociedade, mas também o prelúdio de todo o verda-

deiro impulso artístico. Uma vez determinada a natureza específica do so-

nho acordado por oposição tanto ao sonho nocturno como a toda a espécie 

de alucinações patológicas provocadas pelo influxo deliberado de drogas, 

Bloch passa a tipificá-lo e atribui-lhe quatro grandes características, sendo 

que a terceira é a vontade de melhorar o mundo.  

 

O Eu do sonho acordado pode assumir uma tal amplitude que faça englobar ou-

tros "Eus". Eis que chegamos ao terceiro elemento que distingue o sonho acor-

dado do sonho nocturno: a amplitude humana. O dormidor está só com os seus 

tesouros, o ego do sonhador acordado pode interessar-se por outrem. Este Eu já 

não introvertido, ou que simplesmente vê para além do seu território imediato, 

quer melhorar decididamente as condições da vida humana" 19  

 

Verificamos assim que no pensamento de Bloch "o problema do 

Nós", referido acima – o problema do reconhecimento da alteridade, colo-

cado pelo mergulho na consciência de si que leva à percepção da unidade 

metafísica do ser, isto é, ao termo final para que tende o espírito utópico –, 

começa logo, antes de qualquer esforço de reflexão filosófica ou de intros-

pecção consciente, pela espontânea e diurna actividade onírica. Portador de 

uma função compensatória relativamente ao espectáculo deficiente e emba-

raçoso da realidade dada, o sonho acordado de feição idealizante tende a 
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exteriorizar-se e a cumprir o desejo utópico de querer melhorar o mundo. 

Mais: é pelo sonho acordado que a consciência distende os limites do ime-

diatamente apreensível e penetra no território fértil da utopia de que se nu-

tre a arte em geral.  

 

O sonho acordado [...] distende-se não somente em lonjura mas num além pro-

fundo, não sublimado mas concentrado: o das dimensões utópicas. O mundo me-

lhor que ele abarca é também um mundo mais belo no sentido de que é compos-

to por figuras de tal modo perfeitas que a terra ainda não as conhece. Projectar 

ou modelar equivale aqui a abrir janelas no infortúnio, na adversidade, na barbá-

rie, na banalidade para descobrir um horizonte vasto e luminoso. O sonho acor-

dado enquanto prelúdio de arte tende, pois, de forma particularmente manifesta, 

para um mundo melhor.20  

 

Mas se a arte não cumpre necessariamente uma função decorativa e 

embelezadora de um real que se dá imperfeito e inacabado, ela não deixa 

todavia de se prefigurar como promessa de completude e de perfeição, pre-

cisamente pelo substrato onírico que a sustém e pelo impulso utópico que a 

anima.  

 

É do sonho acordado que a arte recebe o sopro utópico que a anima; [...] É ainda 

o sonho acordado que se mescla com a música, ressoando neste edifício invisível 

e todavia já parte integrante do mundo manifesto, é ele que lhe insufla o seu vi-

gor e a sua força expressiva. É o sonho acordado por fim [...] que está na origem 
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de todas as situações e de todas as paisagens feitas objecto dos nossos desejos, 

do grande fresco da Aurora aos círculos simbólicos do Paraíso21 

 

Prefiguração, promessa, prelúdio são, porém, termos auxiliares de 

um conceito central na filosofia da utopia/esperança de Bloch e determi-

nante na explicitação da função prospectiva atribuída à consciência utópica 

na modulação do devir do mundo: referimo-nos ao conceito do ainda-não 

(noch nicht). Vejamos como Bloch o determinou e qual a sua pertinência 

teórica. 

Do puro ponto de vista da psicologia humana, o impulso utópico, 

que se manifesta rudimentarmente sob a forma do sonho acordado, tem a 

sua origem, segundo Bloch, numa zona da psique humana ignorada, ou pe-

lo menos não devidamente estudada por Freud. Apesar do mérito em ter 

descoberto que a totalidade da vida psíquica não se esgotava na actividade 

consciente, Freud não lograra, segundo Bloch, conceptualizar adequada-

mente a noção de inconsciente. Ter-se-ia limitado a assinalar a existência 

de uma única linha de fronteira separando o consciente da zona obscura, 

recalcada, esquecida e crepuscular do inconsciente, espécie de vazadouro 

onde se depositariam todo o tipo de resíduos mentais condenados a um 

eterno olvido. Ora, para o filósofo alemão a consciência da psique humana 

está delimitada por uma segunda fronteira, antípoda à que separa a consci-

ência da paisagem lunar do esquecimento, fronteira essa que confronta 



 37 

com outra zona inconsciente, igualmente obscura, onde já não emergem 

vestígios do passado, mas antes prenúncios do novo e do que ainda não su-

cedeu. 

"A vida psíquica é no seu todo enquadrada por um lado de crepús-

culo e por um lado de aurora. O sonho nocturno evolui adentro do esque-

cido e do recalcado, o sonho acordado no que nunca foi ainda experiência 

presente." 22 

Mas se o conceito de inconsciente de Bloch não coincide em exten-

são com o de Freud, tão pouco coincide em qualidade, quando tomado ex-

clusivamente como reserva pré-consciente de conteúdos psíquicos arcai-

cos, susceptíveis de serem actualizados por via da recordação e integrados 

por via da terapêutica analítica. Para Bloch, o pré-consciente tem um duplo 

significado: não é apenas a suspensão da consciência do passado, mas 

também a antecipação da consciência do futuro. Este outro lado do pré-

consciente, não condicionado pelo passado, mas determinado pelo futuro é 

o que o filósofo designa por "ainda-não-consciente" (Noch-Nicht-

Bewusstes) e que se manifesta nos sonhos acordados, nos impulsos utópi-

cos, nas produções criativas, artísticas e científicas; o "ainda-não-

consciente" é o correlato do "ainda-não-sucedido" (Noch-Nicht-

Gewordenes), outra expressão categorial importante no pensamento de 

Bloch para se referir ao dado objectivo da condição inacabada da realidade 

do mundo material. 
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A proposição filosófica do "ainda-não" permite, pois, a Bloch fun-

damentar a sua tese de que a utopia, apesar de formalmente condicionada 

por circunstâncias subjectivas, sociais e históricas se caracteriza psicologi-

camente por ser uma manifestação daquilo que ele designa por "consciên-

cia antecipadora". O ainda-não-consciente parece pois exercer a função de 

insinuar junto da consciência presente, e em grau de variabilidade indivi-

dual, possibilidades reais futuras ou vestígios de posteridade temporal. 

Fortemente marcada pelo pensamento marxista e pela dialéctica po-

sitiva da história, a filosofia da utopia e da esperança de Bloch denota um 

tom de optimismo profético relativamente ao devir do mundo, o que expli-

ca a valorização por ele feita não só da dimensão futura do tempo como 

também das categorias da "possibilidade", da "tendência", da "frente", do 

"novo", do "último" De facto, a importância por ele concedida ao que não 

é ainda, tanto na esfera da consciência subjectiva como na esfera do mundo 

objectivo, só se pode compreender à luz deste optimismo teleológico – de 

origem judaico-cristão, e com uma perdurável ressonância ideológica na 

cultura do ocidente – que atribui ao processo acumulativo e evolutivo da 

história uma função progressivamente libertadora e redentora da contrista-

ção humana. O que está para diante – necessariamente melhor se o homem 

se dispuser e cooperar lucidamente com as leis da história e a dar livre cur-

so à razão da sua esperança – é passível de ser pressentido pelas antecipa-

ções da consciência prospectora, ou melhor, pelos vislumbres não ainda 
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inteiramente conscientes de realidades futuras. Mas este olhar para diante 

exige, segundo Bloch, determinação e lucidez para lograr possuir uma va-

lidade utópica concreta. O "ainda-não-consciente" para ter valor de anteci-

pação real deve ser pois um esboço de conhecimento possível e não um 

vago pressentimento instintivo. Este é um ponto da maior importância no 

pensamento de Bloch: começando por estabelecer a diferença entre o 

"pressentimento sonâmbulo", atávico, próximo do instinto animal – que se 

limita a reproduzir o já feito e a desejar o já conhecido – e o "pressenti-

mento produtivo", prenunciador do ainda não feito e do ainda não conhe-

cido, consciente de que é um ainda não consciente, Bloch procede à distin-

ção entre a "utopia abstracta" próxima do pensamento gratuito do simples 

desejo (wishful thinking) e o que ele designa por "utopia concreta", aduna-

da, por assim dizer, numa possibilidade real, e postulado pela função utó-

pica.  

 

Os conteúdos desta função utópica manifestam-se, antes de mais, essencialmente 

nas representações da imaginação utópica; elas opõem-se às representações in-

fluenciadas pela lembrança, que reproduzem apenas experiências passadas e cuja 

imprecisão cresce à medida que se recua no tempo. As representações da imagi-

nação utópica nada possuem em comum com as imagens provenientes da reu-

nião arbitrária de elementos colhidos a partir do Dado (mar de pedra, montanha 

de ouro, etc.) pelo contrário, antecipam e prolongam o Dado nas possibilidades 

futuras do seu ser transformado, do seu ser melhorado. O que distingue então a 



 40 

imaginação própria da função utópica das elucubrações puramente quiméricas é 

o facto de somente a primeira ter para si um não-ser-ainda de que se possui o di-

reito de esperar a vinda, isto é, que não ande em círculo e que não erre numa 

possível ilusão óptica, mas antecipe psiquicamente um possível real.23 

 

Acabámos de ver como na filosofia da esperança/utopia de Bloch a 

natureza inacabada, imperfeita do mundo real impulsiona o sujeito a repre-

sentá-lo mediante imagens suplementares às que lhe são dadas pela reali-

dade circundante, imagens suplementares cujo grau de efectivação futura e 

de possível realização variam entre o inócuo sonhar acordado, que não 

transcende a esfera compensatória da fantasia, e a antecipação do futuro, 

activada pela verdadeira função utópica do ainda-não-consciente. Vimos 

igualmente como é estabelecido um nexo de correspondência gnoseológi-

ca, mas também de interdependência ontológica, entre o mundo objectivo, 

inacabado, que se dá processualmente e o mundo subjectivo da consciência 

que só parcial e muito limitadamente o pode representar. Numa realidade 

assim em constante devir, a consciência subjectiva que nela está imersa 

manifesta uma inegável atracção pelo porvir. E é à esperança – tida como 

afecto de expectativa, amparada pela razão e pelo saber – que cabe, justa-

mente ao assinalar o poder dessa atracção, a função utópica de perscrutar, 

completar, inovar e melhorar o mundo. No entanto, e apesar desta valori-

zação do novo e do que há-de suceder, a filosofia de Bloch, impregnada 

que está de optimismo messiânico, não se compromete com visões mecâni-
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cas e deterministas do curso da história e do devir colectivo da humanida-

de. A importância por ele concedida à categoria do "ainda-não" abre possi-

bilidades indeterminadas ao ser, compromete-o numa aventura utópica sem 

fim, a de se saber capaz de se antecipar conscientemente ao encadeamento 

necessário dos factos, e de trazer ao momento presente – afinal a instância 

soberana do tempo – vislumbres, sinais, pressentimentos, antecipações de 

realidades e circunstâncias, extraídas de contextos cronológicos que lhe 

são posteriores. Por isso E. Bloch, apesar de atribuir a maior importância à 

função utópica da consciência prospectiva, não deixa de apontar o presente 

absoluto, o hic et nunc, o aqui e agora como o suporte fundamental do 

exercício dessa função, e como uma categoria, porventura a fundamental, 

da própria utopia. O "agora" é o lugar onde se situa o que se dá imediata-

mente como vivido. Mas o "agora", por ser o mais imediato, é também, pa-

radoxalmente, o menos perceptível; submergido na obscuridade do mo-

mento imediatamente vivido, permanece uma incógnita que cifra toda a in-

cógnita do mundo. A esse enigma continuamente presente, Bloch designa-

o por "obscuridade do instante vivido", (Dunkel des gelebten Augenblicks 

), obscuridade em si imperceptível, mas que, no palpitar no fluxo do tem-

po, tende a desvelar-se parcialmente na passagem ao momento contíguo 

futuro que o ilumina. As potencialidades funcionais hermenêuticas deste 

filosofema são imensas, como teremos a ocasião de demonstrar no momen-

to final deste trabalho. Por isso chamamo-lo à colação pela primeira vez:  
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[...] o hic et nunc, este eterno recomeço na proximidade, é também uma catego-

ria utópica, sendo mesmo a mais central; pois contrariamente à intervenção ani-

quiladora do Nada, à intervenção iluminante do Tudo, ainda não se apresentou 

nem no tempo nem no espaço. Muito pelo contrário, os conteúdos desta proxi-

midade mais imediata fermentam ainda plenamente no coração da obscuridade 

do instante vivido, que outra coisa não é que o nó górdio do mundo, o enigma 

real do mundo. A consciência utópica quer ver longe, mas no fim de contas não 

é senão para penetrar melhor a obscuridade mais próxima do vivido-no-instante, 

no seio do qual tudo o que existe está em movimento, tudo estando aí oculto a si 

mesmo. Por outras palavras: é preciso o olhar mais poderoso e dilatado para se 

penetrar na proximidade mais próxima; enquanto o imediato mais imediato onde 

se oculta ainda o núcleo do Se-encontrar (Sich-Befinden) e do Ser-aí (Da-Sein), 

onde o núcleo do mistério do mundo está inteiramente soterrado. 24  

 

Resumindo: para o filósofo Ernst Bloch o espírito da utopia – in-

dissociável da vital afecção da esperança elucidada pela consciência sábia 

e pelo princípio da razão – exprime a essencial predisposição do ser huma-

no em dilatar e aprofundar o campo da auto-consciência e do conhecimen-

to perceptivo do mundo real. Esse espírito manifesta-se, antes de mais, 

como resposta à adversidade circunstante, de maneira impulsiva e psiqui-

camente orgânica, no sonhar acordado e naqueles projectos utopistas e fan-

tasiosos, destituídos de qualquer real possibilidade ontológica; mas ele 

demonstra também toda a sua produtividade gnoseológica, como autêntico 
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"órgão metódico para o novo" 25, na prospecção e antecipação do futuro e 

na originalidade reveladora das autênticas obras de arte. Enfim, o espírito 

da utopia, emanando da verificação que algo essencial não é presente, ge-

rado pela acção volitiva do insaciável desejo humano, tende, se não a anu-

lar, pelo menos a transformar os constrangimentos dados da actualidade, 

distendendo para isso as coordenadas do espaço e do tempo e recompondo 

a matéria que eles contêm na esperança de se acercar e iluminar o que está 

mais próximo, a realidade imponderável do agora, o que é mais imediato e 

onde porventura se suspende o enigma da vida, o ponto nodal onde con-

vergem o mundo da consciência interior e o da realidade exterior, o um in-

dissolúvel donde dimanam as questões apresentadas como as últimas – 

 sendo as primeiras – de toda a existência conscientemente vivida : "Quem 

somos? Donde vimos? Aonde vamos? Que esperamos? Quem nos espe-

ra?"26 

 

 

 

3. Martin Bubere os caminhos na utopia: o espaço perfeito e o tempo 

perfeito. 
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Agora é tempo de auscultar as teses de outro filósofo judeu da con-

temporaneidade, Martin Buber que, em 1946, publicou em língua hebraica 

uma obra de teor político-filosófico, traduzida três anos mais tarde para in-

glês com o título Paths in Utopia. 

O objecto desse seu estudo consiste primacialmente em reabilitar, 

por oposição às teses depreciadoras e paternalistas de Marx e Engels, as 

concepções – postuladas pelos chamados socialistas utópicos – de renova-

ção e reorganização colectivista da sociedade, a partir de comunidades au-

to-suficientes e organicamente ligadas entre si. Martin Buber tem portanto 

em vista demonstrar a importância do elemento utópico na edificação de 

uma sociedade outra, orientada por princípios igualitários de estruturação 

social e de distribuição colectivamente justa da riqueza. Interessa-nos so-

bretudo destacar que também nas teses deste filósofo se atribui à consciên-

cia humana uma predisposição essencial em configurar imagens e projec-

tos ideais que, segundo ele, radicam não só nas profundezas do inconscien-

te, mas sobretudo no desejo vital ou anseio antropológico da consumação 

da "ideia de justiça". Ora, a "concepção religiosa" da visão reveladora do 

anseio de justiça é, segundo Buber, projectada sob a imagem escatológica e 

messiânica de um "tempo perfeito". Por seu turno, a "concepção filosófica" 

dessa mesma visão realiza-se segundo a imagem ideal do "espaço perfeito" 

da utopia. A primeira concepção envolve questões do tipo cósmico, onto-

lógico e metafísico, enquanto que a segunda confina-se ao plano imanente 
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do funcionamento das sociedades e da conduta ética do homem. "Escato-

logia significa perfeição da criação; Utopia a manifestação das possibilida-

des latentes na vida em comunidade do homem, de uma ordem justa."27 

Mas uma outra diferença separa, segundo Buber, a escatologia ou 

visão perfeita do tempo, da utopia ou visão perfeita do espaço. A primeira 

decorre da crença num acto transcendental, proveniente de uma vontade 

superior, exterior ao homem, independentemente deste poder vir ou não a 

desempenhar um papel activo na preparação do reino futuro. Com a utopia 

é a vontade decidida e consciente do homem, liberta de qualquer vínculo à 

transcendência, que soberanamente intervém na modulação do espaço per-

feito. Diga-se, entre parêntesis, que para este filósofo a noção de utopia 

surge, a nosso ver, conceptualmente sobreposta, à de eutopia, o que não é 

de admirar, no contexto desta sua obra empenhada em demonstrar a di-

mensão performativa e a verosimilhança pragmática de projectos sociais 

tidos depreciativamente como utópicos. 

É, aliás, na perspectiva da perfectibilidade humana que Martin Bu-

ber rejeita a ideia de serem as concepções de um tempo e espaço perfeitos 

meros caprichos de espíritos nefelibatas. Desempenhando uma função crí-

tica relativamente às circunstâncias sociais e existenciais dadas, tais con-

cepções configuram potencialidades latentes no âmago da própria realida-

de. "A escatologia porquanto é profética, a Utopia porquanto é filosófica, 

são ambas possuidoras de um carácter realista."28 Simplesmente, considera 
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Buber que, desde o século das luzes, a visão escatológica da instauração de 

um reino harmonioso na terra por um acto providencial da vontade divina 

perdeu a sua força apelativa e, com o processo da laicização da cultura e do 

espírito humano, tendeu a ser transformada e assimilada pelo racionalismo 

imanente da visão utópica. Porém, tal não significa, no seu entender, que o 

sentido escatológico do progresso da história e da evolução das sociedades 

se tenha extinto de uma vez por todas; pelo contrário, para Buber, as duas 

formas de escatologia, a saber, a "profética", de origem persa, e a "apoca-

líptica", de origem israelita, sobreviveram na tradição do pensamento soci-

al europeu; a primeira, incrustada nas promessas redentoras dos socialistas 

utópicos que, genericamente, prevêem a participação voluntária individual 

como factor determinante na edificação da nova sociedade; a segunda, na 

concepção marxista do devir da história, amparada pela dialéctica determi-

nista de Hegel, e com a qual se fundamenta a necessidade irrevogável, 

conduzida por leis imutáveis, do advento de uma sociedade fatalmente jus-

ta. 29 

Sintetizando: podemos dizer que o filósofo Martin Buber encara a 

utopia, seja ela pensada segundo o modelo do espaço seja do tempo ideais, 

como demonstração tendencialmente reificante do impulso volitivo do ser 

humano em se realizar como ser socialmente perfectível no plano imanente 

da vida terrestre: pela utopia se exprimiria assim o anseio antropológico – 

a esperança no dizer de Bloch – da consumação final da ideia de justiça. 
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Em suma, "poderemos sem rodeios caracterizá-la – à utopia – como uma 

imagem da sociedade concebida como se não existissem outros factores em 

jogo senão a consciente vontade humana." 30 

 

 

 

 

4. A noção de progresso (do Renascimento ao Século das Luzes) e a 

vertente escatológica da consciência utópica. A noção de perfectibili-

dade. Dois exemplos textuais : Robert Owen e Antero de Quental. 

Aproximações formais e dissemelhanças ética-axiológicas. 

 

 

 

Vimos como Martins Buber refere o século das luzes como uma 

época crucial na secularização da vertente escatológica da consciência utó-

pica. 

A tese da consumação final dos tempos precedida pela instauração 

na terra de um reino messiânico é de origem bíblica e sobre ela teremos 

ocasião de nos debruçar no devir deste trabalho. Por agora, importa reflec-

tir no interior deste capítulo relativo à exposição das teses filosóficas e an-

tropológicas da consciência utópica, sobre a ideia moderna inerente a essa 

escatologia secularizada que alimentou o pensamento social e o imaginário 
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literário de muitos projectos utópicos na Europa do século XIX: referimo-

nos à ideia de progresso. E, para isso, é necessário retroceder no tempo da 

história, pelo menos até à época do chamado Renascimento europeu, para 

sondar as origens da formulação desse conceito. 

Para os humanistas da Renascença, condicionados que estavam pe-

las limitações do seu saber histórico-geográfico, o devir geral da humani-

dade, por eles circunscrito ao devir da história da civilização ocidental, não 

se lhes afigurava perspectivado segundo a visão unidireccional e cumulati-

va de eventos gradualmente reveladores de uma qualquer verdade substan-

cial. Tributários de uma concepção geral do tempo de inspiração mais he-

lénica do que hebraica, cíclica, portanto, configuradora de ritmos históri-

cos homólogos e binários de queda e ascensão, os humanistas do renasci-

mento entenderam o progresso da época em que viveram como fase ascen-

dente do movimento cíclico da história, de inegável avanço sim, tanto pela 

aquisição de conhecimentos novos como pela transformação da visão do 

mundo, mas avanço exposto à retrovertida legitimação da autoridade do 

passado.31 O sentido original e o valor da verdade do que filosófica, cientí-

fica e geograficamente se ia descobrindo não deixava de ser aferido à luz 

do saber perene dos antigos gregos, e até mesmo uma novíssima "desco-

berta" social como a concepção comunitária representada na Utopia de 

More resultava, assim, relativamente mitigada se lida como palimpsesto da 

República ideal de Platão. 
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O vigor do despertar espiritual e cultural do Renascimento, com to-

das as suas promessas de evolução no campo geral do conhecer e do ser, 

jamais descuidou, portanto, o olhar retrospectivo sobre o passado mais dis-

tante, a fim de avançar com mais firme legitimidade na direcção do futuro. 

E a idade das trevas posterior àquele distante passado não representou, pa-

ra os humanistas, progresso algum, sendo, antes, para o novo espírito críti-

co, perscrutador e descobridor, o testemunho de uma degenerescência em 

relação à idade de ouro da antiguidade. A qual enfim regressava por vias 

profanas e herméticas – como demonstrou a historiadora Frances Yates – 32 

aos oráculos e academias europeias sob o influxo da erudição e do empe-

nho filosófico dos humanistas, a começar pelos italianos Ficino (1433-

1499) e Pico della Mirandola (1463-1494). 

A noção de progresso foi, portanto, na época do Renascimento, 

uma noção complexa, despojada das qualidades semânticas positivas que 

viria posteriormente a assumir no século XVIII, e isto porque, para os espí-

ritos cultos da Renascença, a história da humanidade não foi interpretada, 

no dizer de Frances Yates como mera "evolução das primitivas origens 

animais através de um progresso e uma complexidade sempre crescentes; o 

passado foi sempre melhor que o presente e o progresso quis dizer redes-

pertar, ressurgir, renascer da antiguidade. O humanista clássico recuperou 

a literatura e os monumentos da antiguidade clássica com um sentido de 

regresso ao puro ouro de uma civilização superior à sua." 33 
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Não seria assim no século das luzes. Na eufórica racionalidade dos 

escritos dos seus mais eminentes espíritos – dos empiristas ingleses ao cri-

ticismo de Kant, passando pelos enciclopedistas franceses –, o século 

XVIII não se achou devedor, tão pouco renovador, mas convictamente 

inovador. É então que a noção de progresso se autonomiza como capítulo 

distinto na história do pensamento, e, assimilando as ideias de desenvol-

vimento (inelutável do ser) e da evolução (próspera da sociedade), conver-

te-se em termo-cifra para designar axiologicamente o movimento ascensi-

onal do devir humano em direcção a estádios de realização moral e de con-

vivência social cada vez mais perfeitos. Mas a formulação da noção de 

progresso, a despeito das intenções radicalmente inovadoras dos seus mai-

ores teorizadores – os pensadores sociais que Frank Manuel designou por 

"Profetas de Paris"34a saber, Turgot Condorcet Saint-Simon e Comte – re-

presenta também o ressurgimento do princípio geral da explicação, agora 

já não teológica, mas histórico-filosófica, finalista do mundo, subministra-

da pela concepção do tempo linear inerente à escatologia judaico-cristã e, 

concomitantemente, representa o ressurgimento da valorização da dimen-

são futura do tempo. Os filósofos sociais do século XVIII e os primeiros 

sociólogos do século XIX, "os ideólogos do progresso" – como por seu 

turno os designou Krishan Kumar – 35 encararam as sucessivas formas do 

pensar e do agir produzidos ao longo da história como demonstrativas do 

processo de crescimento e de maturação da humanidade – conceito cuja 
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substancialidade permanecia todavia circunscrita aos povos da civilização 

europeia –, impelida por uma vontade de contínuo progresso intelectual e 

social que apontava o futuro como termo último da sua realização ôntica e 

material. "O futuro, por mais indistintamente percebido, era visto em ter-

mos do triunfo de uma qualquer qualidade ou princípio julgado como valor 

supremo, ou como sendo constitutivo da própria essência do homem ou da 

sociedade. Podia ser a razão, a ciência ou a liberdade." 36 

Abreviando: a ideia fundamental de progresso, tal como foi formu-

lada pelos livres-pensadores do século XVIII e sistematizada pelos seus 

continuadores do século XIX assenta em quatro pontos fundamentais, a 

saber: (i) a proclamação de uma discernível continuidade, não isenta de 

turbulências, de hesitações e de movimentos retrocessivos, da evolução da 

história social e espiritual do homem, a qual é passível de ser segmentada 

em fases ou estádios que, pela sua sequência, são reveladores de um desíg-

nio imanente de maturação e perfeição ôntica e material; (ii) que essa con-

tinuidade é governada por leis históricas racionalmente induzidas a partir 

da análise dos eventos gerados pelo homem e não deduzidas da crença em 

um esquema providencial de ordenação divina; (iii) que por meio do co-

nhecimento dessas leis se pode prever a qualidade inelutável do avanço de 

um determinado estádio de desenvolvimento para o estádio que lhe sucede; 

(iv) finalmente, que esse avanço não se manifesta pela via apocalíptica, 

mas sim profética – para utilizar as expressões de Martin Buber – isto é, 
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requer a intervenção da vontade e do esforço dos homens para ser realizá-

vel. 

Mas não queremos encerrar esta breve reflexão sobre a ideia de 

progresso sem a procurar elucidar por meio de dois exemplos díspares, mas 

significativos quanto ao seu escopo demonstrativo, hauridos da literatura 

social inglesa e da literatura filosófica portuguesa. É que a noção de pro-

gresso, não sendo obviamente exclusiva do modo de pensar variegado e 

complexo produzido pela consciência utópica, não deixa de ter com ela – 

como demonstraram, por exemplo, os estudos de Richard Gerber Ernest 

Lee Tuvenson ou de Elisabeth Hansot – 37 uma afinidade electiva. 

Recorrendo primeiro ao exemplo em língua inglesa, quem melhor o 

poderia facultar que Robert Owen (1771-1858), o infatigável reformador 

social e político, homem de pensamento e acção, fundador e inspirador de 

comunidades na Grã-Bretanha e na América do Norte –38 umas com maior 

sucesso e longevidade do que outras – orientadas por princípios funcionais 

de vida colectivista na distribuição equitativa da riqueza produzida e no 

controlo racional da satisfação das necessidades básicas dos seus membros. 

Quem melhor poderia demonstrar textualmente a noção de progresso do 

que o grande nome do socialismo utópico inglês do século XIX, cujas idei-

as ainda hoje, e apesar, ou talvez por causa do epíteto, de utópicas, marcam 

indelevelmente a actividade política e social no Reino Unido? 39 
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O tom do excerto, extraído de um ensaio panfletário de 1849, data-

do, portanto, da fase final do pensamento político-social de Robert 

Owen40, é manifestamente apocalíptico quanto à ideia da inevitabilidade da 

renovação social, e por ele são veiculados os protocolos típicos de uma vi-

são ideologicamente inspirada na concepção de progresso, tal como esta 

foi postulada pelos filósofos e pensadores sociais do século XVIII. Refira-

se também que, por meio deste ensaio, Robert Owen formulava mais um 

projecto global de sociedade – entre vários outros que concebeu ao longo 

da sua vida –, consubstanciado numa constituição programática apta a fo-

mentar e a regulamentar, à escala planetária, um novo e harmonioso relaci-

onamento entre cidadãos conscientemente livres e espiritualmente regene-

rados. Projecto utópico, está-se vendo com os nossos olhos pouco inocen-

tes do princípio do século XXI, mas portador de uma ilimitada confiança 

nas virtudes racionais do homem e de uma inabalável esperança na sua 

progressiva perfectibilidade. Pelo seu título – The Revolution in the Mind 

and Practice of the Human Race – se condensam as duas ideias fundamen-

tais que Robert Owen desenvolve no corpo do texto: o princípio da trans-

formação dos hábitos mentais como condição indispensável à transforma-

ção das relações sociais, e a expansão, à escala universal, de uma nova prá-

tica convivente entre os homens.  

"The period for introducing the permanent rational system of socie-

ty, based on the ascertained laws of nature, for remodeling the character of 
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man, and for governing the population of the earth in unity, peace, pro-

gressive improvement, and happiness, is rapidly approaching and no hu-

man power can long resist the change" 41 

Anunciada a iminente instauração de uma nova sociedade graças a 

um desenvolvimento geral progressivo –"progressive improvement" é a 

expressão utilizada –, Robert. Owen sintetiza as qualidades superiores des-

sa nova ordem social, contrastando-as com os vícios e os desmandos da ve-

lha e injusta sociedade que, no seu entender, estaria prestes a sucumbir, pa-

ra concluir com a ideia escatológica da edificação do Paraíso na terra, pro-

cessada em conformidade, ainda segundo ele, com a aplicação das leis na-

turais da vida:  

 

The governments of the world will, therefore, soon be compelled, in their own 

defense, to adopt this superior system, to prevent their being involved in anar-

chy, war, and ruin. This change will root up and utterly destroy the old vicious 

and miserable system of ignorance, poverty, individual competition, and con-

tests, and of national war, throughout the world; and will introduce, in place 

thereof, the rational system of society, in which competition, strife, and wars, 

will cease for ever; and all will be trained, from infancy, solely to promote each 

other's happiness. [...]. Such will be found to be the difference between the ra-

tional system of society, based on the unchanging laws of human nature, and 

formed in accordance with them, compared with a system based on falsehood, 

and constructed in direct opposition to the ascertained laws of humanity. Under 

the latter, the earth is gradually approaching toward a pandemonium; while un-
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der the former, it will rapidly advance, without retrogression, toward a terrestrial 

paradise, for the creation of which Nature has now provided the most ample ma-

terials. 42 

 

O segundo exemplo textual que desejamos referir para ilustrar a 

formação, o alcance teórico e a pregnância do conceito de progresso, en-

contramo-lo na obra Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade 

do Século XIX (1890), do poeta-filósofo, mas também divulgador das no-

vas correntes do pensamento e doutrinas estéticas europeias e homem de 

acção ligado ao advento do ideário socialista no nosso país, Antero de 

Quental (1842-1891). Deste seu notável ensaio, escrito na pura tradição do 

discorrer filosófico e mediante um encadeamento de juízos reflexivos que, 

não elidindo o fim expositivo e divulgador pré-anunciado no próprio título, 

visam, em última instância, dar a conhecer as teses metafísicas, ontológicas 

e éticas do próprio autor, queremos apenas considerar hermeneuticamente 

o tópico de que nos temos vindo a ocupar.  

É óbvio que o escopo das Tendências Gerais da Filosofia não en-

cerra objectivos sociais e programáticos, e nele não encontramos o registo 

eufórico, o tom providencialista das convicções utópicas do reformador 

social inglês, nomeadamente no seu ensaio The Revolution in the Mind and 

Practice of the Human Race. Há, todavia, e sem pretendermos esbater as 

diferenças essenciais entre a modalidade de enunciação filosófica e o regis-

to discursivo político-ideológico, um nexo temático que sobreleva das dis-
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semelhanças estruturais dos dois textos, uma espécie de arquétipo ideoló-

gico, revigorado pelo optimismo do pensamento do século XIX, termo in-

dissociável do conceito de progresso, tal como Antero o postula, e que é a 

ideia de perfectibilidade ou a aspiração do ser humano a tornar-se mais 

perfeito. Robert Owen a ela se referiu, aliás, em termos que a referenciam 

como pressupondo uma gradual expansão das virtudes humanas, e definin-

do-a como: "endless progressive improvement, physical, intellectual and 

moral, and of hapiness, without the possibility of retrogression or of assig-

nable limit " 43. 

A reflexão de Antero de Quental sobre o binómio progres-

so/perfectibilidade conhece, no contexto da sua exposição acerca das ten-

dências filosóficas do século XIX, dois momentos distintos, mas discerni-

velmente articuláveis entre si. Numa primeira instância, a noção de pro-

gresso surge referida a propósito da concepção moderna do universo, a 

qual, segundo o autor, só teria ficado plenamente determinada em toda a 

sua extensão quando, aos atributos de "infinitude", "imanência", "força" e 

"lei", forjados pelo pensamento filosófico do século XVIII, uma outra ideia 

veio justapor-se-lhes: "a ideia de desenvolvimento. Trouxe-a o grande sé-

culo revolucionário, o século XVIII"44. E foi mediante os contributos se-

mânticos trazidos por esta ideia de desenvolvimento à nova cosmologia 

que se tornou possível, segundo Antero, vislumbrar não apenas um desíg-

nio teleológico na força imanente do universo como também apreender na 
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sua essencial unidade um princípio geral de correspondência evolutiva en-

tre os diferentes estados do ser.  

 

O universo aparece-nos agora já não somente como o grande ser autónomo e 

eternamente activo, mas como o ser de ilimitada e infinita expansão, tirando de 

si mesmo, da sua inesgotável virtualidade, de momento para momento, criações 

cada vez mais completas, mais ricas de energia, vida e expressão, envolvendo-se 

e desdobrando-se, em voltas cada vez mais largas e sinuosas, na espiral sem ter-

mo do seu maravilhoso desenvolvimento. Divino e real ao mesmo tempo, mani-

festa a si mesmo a sua essência prodigiosa, contempla-se numa infinidade de es-

pelhos e em cada um sob um aspecto diverso, desenrolando a sua eterna existên-

cia numa série de panoramas, desde as forças elementares e puramente mecâni-

cas, as mil afinidades da matéria bruta, até ao infinito que sonha, à inteligência 

que observa e compara, à razão que ordena, ao sentimento que fecunda, até à 

contemplação e à virtude dos sábios e dos santos. 45 

 

O segundo momento de reflexão incidente sobre a ideia de progres-

so neste ensaio de Antero de. Quental ocorre na última das três partes que 

o constituem e desenvolve-se numa perspectiva fundamentalmente ética. 

Em conformidade com a sua concepção teleológica de um universo essen-

cialmente uno e em constante devir – sob a nítida influência ou em sincró-

nica convergência com a ontologia da vontade una e essencial de Schope-

nhauer – , Antero, para quem a ontologia e a ética, o ser e o dever ser são 

pensados correlativamente como termos indissociáveis de uma mesma 
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equação filosófica, vê em toda a existência, em todo o fenómeno empiri-

camente observável um desígnio fatalista : "Palpita em tudo uma vontade 

própria, a vontade de realizar o próprio fim"46. Assim, seja qual for a natu-

reza fenoménica considerada, o seu movimento intrínseco para lograr al-

cançar o seu próprio fim é um movimento de contínua superação e de cres-

cente aperfeiçoamento até à plena realização da sua liberdade. Referindo-

se à força espontânea que anima todas as formas de vida, Antero declara: 

"A todas elas elementares ou complexas, conscientes ou inconscientes, 

uma mesma vontade as anima: transpor o limite fatal, ascender mais um 

grau na grande escala da realização da sua infinita virtualidade"47. Esta as-

censão não se processa, todavia, ainda no discorrer de Antero, de modo 

mecânico ou gratuito, dando antes a entrever um objectivo não material-

mente tangível, e isto porque o "progredir" deve aqui ser entendido numa 

acepção ontológica como o despontar gradual das potencialidades do ser, 

como impulso à realização plena e final da liberdade em si.  

 

Eterno, imoto, absorvente, um mesmo tipo de perfeição e plenitude, só diversa-

mente entrevisto – sonho, pressentimento, ideia pura – é o centro comum de 

atracção de todas as vontades dispersas, de todas os movimentos do universo. A 

cadeia universal das existências, na sua prodigiosa espiral de espirais, aparece-

nos como a ascensão dos seres à liberdade, na qual descobrimos a causa-final de 

tudo 48.  
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Evolutiva, esta ascensão dos seres à liberdade realiza-se em diferen-

tes graus de manifestação ontológica e torna patente um princípio de pro-

gresso que, à escala humana, se avalia não tanto pelas conquistas materiais, 

pelas descobertas técnicas e científicas, mas, primacialmente, pela conduta 

moral do indivíduo. Antero retoma, pois, a ideia geral de desenvolvimento, 

propriedade essencial da cosmologia do século XVIII – mas também, como 

antes vimos, da filosofia social desse século e do seguinte – e revalida-a na 

qualidade de conceito operatório da representação ética do mundo: a lei 

geral da evolução universal tende para um fim que só a razão – mediante a 

consciência da justiça e pela formulação positiva do direito – e o espírito 

humano – mediante a transcendência do eu limitado e egoísta, e concomi-

tante intuição desinteressada do Bem – conseguem realizar. Ou seja, a 

ideia de progresso formulada com propósitos sociológicos no decurso dos 

séculos XVIII e XIX, fundamento da teoria (escatológica milenarista) da 

evolução contínua das sociedades humanas para níveis de convivência co-

lectiva cada vez mais perfeitos, livres e justos 49 é reiterada por Antero no 

contexto deste seu ensaio, mas numa perspectiva cosmo-ontológica com 

profundas incidências éticas e axiológicas. 

 

O progresso da humanidade é pois essencialmente um facto de ordem moral [...]. 

O progresso pressupõe o acto constante daquelas energias [espirituais]: sem es-

forço sempre renovado do pensamento para a razão, da vontade para a justiça, de 

todo o ser social para o ideal e a liberdade, o caminho andado escorrega debaixo 
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dos pés e a animalidade toma outra vez posse do terreno onde o espírito, ador-

mecendo, não soube manter-se. Enganam-se pois singularmente os que sonham 

um progresso como que mecânico, caminhando por si e beatificando os homens 

independentemente da energia moral deles: por outras palavras, um progresso 

realizado fora do espírito e sem a sua intervenção. Enganam-se, porque a essên-

cia do progresso está justamente nessa intervenção, cada vez mais larga e inten-

sa, do espírito na humanidade. [...] A criação da ordem racional e o alargamento 

indefinido do domínio da justiça, tal é a definição do progresso. Facto da liber-

dade, ele consiste intimamente num desdobramento incessante da energia moral, 

numa reacção contínua da vontade sob o estímulo do ideal, e é por isso que a vir-

tude é a verdadeira medida do progresso das sociedades." 50  

 

Mas será que a comunidade social governada pelo formalismo da 

lei é, no pensar de Antero a derradeira meta do processo cosmo-evolutivo e 

do progresso antropo-moral ? 

"Não é esse ainda o fim último, mas apenas condição para a reali-

zação dele. Na consciência individual é que este se realiza, nela só tem o 

seu desfecho o drama divino do universo" 51 

Segundo Antero é, pois, na esfera da consciência individual que se 

opera a transformação e se consuma o fim último da existência; mas cons-

ciência não tomada como instrumento de satisfação de necessidades sub-

jectivas, mas enquanto sede de transcendência e purificação de si própria, 

pela livre renúncia a ser mero instrumento de sobrevivência de um eu limi-

tado e necessariamente egoísta. Esta renúncia, verdadeiro suporte da moral 
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– enquanto sinónimo de prática desinteressada e incondicional da virtude – 

inspira, aliás, toda a conduta qualificada de humana, da mais simples acção 

compassiva às criações da grande arte e do grande pensamento; por ela, e 

pela sabedoria que lhe é adjacente, se realiza a perfeição última do ser, 

coincidente com o estado de santidade, termo possível, final e insuperável 

de todo o processo cósmico, da evolução da vida e do progresso espiritual 

do homem.52 

 

Se, pois, só a perfeita virtude, a renúncia a todo o egoísmo, define completamen-

te a liberdade, e se a liberdade é a aspiração secreta das cousas e o fim último do 

universo, concluamos que a santidade é o termo de toda a evolução e que o uni-

verso não existe nem se move senão para chegar a este supremo resultado. O 

drama do ser termina na libertação final pelo bem. 53 

 

Cotejando o essencial das teses sobre a ideia de progresso formula-

das por Robert Owen e Antero de Quental – e sem procurar atenuar, repe-

timos, as óbvias diferenças de motivação de conteúdo e de escopo dos en-

saios que as circunscrevem –, verificamos que as suas diferenças apontam 

para uma distinção teórica fundamental baseada na predominância que é 

atribuída por cada um deles ao factor social na formação do carácter indi-

vidual e, consequentemente, na maior ou menor possibilidade de se alcan-

çar um estado supremo de realização humana. Para Robert Owen o "natu-

ral" desenvolvimento das leis da história levaria só por si à constituição de 
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uma sociedade edénica sem conflitos e onde cada qual, obedecendo volun-

tariamente a princípios legais reguladores do funcionamento social, teria a 

oportunidade de se realizar integralmente como ser simultaneamente indi-

vidual e colectivo; o progresso individual, a perfectibilidade do carácter 

humano estariam, a seu ver, fundamentalmente condicionados pela acção 

formadora da sociedade, cujo grau de evolução, por seu turno, seria aferido 

pelo seu grau de desenvolvimento técnico material e pelo nível de raciona-

lização que exibisse. A natureza e a formação do carácter humano não se-

riam mais do que uma consequência da boa ou má cunhagem feita nele pe-

la sociedade. "Human nature, its organization and existence, are, conse-

quently, a compound of natural faculties at birth, which may from that pe-

riod be well or ill directed by society. Thus, nature and society are alone 

responsible for the character and conduct of everyone." 54 

Herdeiro consequente do pensamento iluminista do século XVIII, 

Owen crê sobretudo no papel soberano da razão como instrumento de edu-

cação e factor de progresso social e moral: no seu entendimento, uma soci-

edade estruturada em moldes mais racionais e justos induziria fatalmente o 

indivíduo a ser mais livre e mais perfeito. Daí a prioridade por ele conce-

dida à reordenação da sociedade – a partir de comunidades interdependen-

tes – para regenerar o indivíduo. Antero tem outra visão do progresso, me-

nos eufórica, menos técnica e menos socialmente determinada; no seu pen-

samento, as manifestações formais de progresso, nomeadamente as que 
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propiciam a criação de uma sociedade de direito onde prevaleça o respeito 

pela lei justa – entendida esta num sentido amplo e demonstrativo da su-

prema actividade da razão – não dispensa a conduta ou a livre escolha da 

consciência individual para se ultimar o sentido da existência. Para o filó-

sofo-poeta português o aperfeiçoamento da ideia de justiça nas sociedades 

históricas é o verdadeiro critério de avaliação do sentido de progresso, 

sendo que a liberdade individual se constitui agente último da sua real con-

sumação; a noção de progresso em Antero é reconduzida ao plano, menos 

objectivo e mensurável, da moral, entendida esta como prática desinteres-

sada da virtude e não como constringente obediência a prescrições sociais. 

Enquanto Owen crê que o homem tende para a perfeição numa sociedade 

também ela cada vez mais perfeita, Antero dissocia, ou pelo menos recusa 

encarar os dois processos como necessariamente sincrónicos e aponta a 

perfeição em exemplos raros de renúncia e santidade individual, indepen-

dentemente da natureza das formações sociais onde ocorrem. A fractura 

que distingue estas duas concepções se, obviamente, não releva de uma 

qualquer diferença idiossincrática nacional, não deixa de evidenciar o sen-

tido dual da palavra progresso para referir quer o avanço material, objecti-

vamente mensurável de uma realidade dada – a técnica, a ciência, a socie-

dade – quer a transformação imponderável, subtil, intangível, da consciên-

cia ou do espírito humano em direcção a níveis de representação e acção 

no mundo cada vez mais justos e virtuosos. 
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Não sendo esses dois sentidos necessariamente contraditórios, a sua 

inadequada correspondência, quer teórica – no plano da determinação do 

próprio conceito que tende a representar e a valorizar o sentido material do 

progresso em detrimento do seu sentido ético-espiritual –, quer pragmática 

– no plano dos factos históricos, pelo desvio entre o intencionalmente pro-

clamado e o efectivamente sucedido –, exprime, em larga medida, a razão 

do insucesso da perdurável e continuada realização de experiências sociais 

deduzidas de um qualquer programa utópico. Tais programas caracterizam-

se, em geral, por sobredeterminarem a acção condicionante e o papel peda-

gógico da sociedade na formação do carácter do indivíduo, negligenciando 

a questão ética nuclear do livre arbítrio individual. Robert Owen levou, 

aliás, a consideração do papel formador da sociedade às últimas conse-

quências no seu manifesto programático A New View of Society, or, Essays 

on the Principle of the Formation of the Human Character, and the Appli-

cation of the Principle to Practice (1813-16). Aí escreve frontalmente con-

tra todas as teorias éticas que, segundo ele, descuidam a responsabilidade 

da sociedade na determinação das escolhas individuais, e chega mesmo a 

afirmar que essas doutrinas são perniciosas por iludirem uma realidade es-

sencialmente diferente: " [....] that the character of man is, without a single 

exception, always formed for him; that it may be, and is, chiefly created by 

his predecessors; that they give him, or may give him, his ideas and habits, 
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which are the powers that govern and direct his conduct. Man, therefore, 

never did, nor is it possible he ever can, form his own character." 55 

É, portanto, com base nesta sua doutrina assaz determinista que R. 

Owen, qual Platão do século XIX crê ser possível reformar e melhorar o 

carácter humano a partir do exterior, isto é, do arranjo social envolvente e 

dos efeitos constritivos de um sistema educativo tão logicamente concebi-

do que a sua racional funcionalidade garantisse, num só tempo, a automáti-

ca geração da felicidade colectiva e a elisão das angústias da livre escolha 

individual. Na origem desta verdadeira utopia jaz a concepção mecanicista 

e matemática do universo com as suas adstritas noções de desenvolvimento 

e de progresso, enfaticamente formuladas pela razão do século das luzes. 

Robert Owen adapta esse princípio geral de explicação do mundo, prove-

niente da física de Newton, ao seu pensamento social e é à sua luz que quer 

ver garantido o progresso moral da humanidade. Bastaria que os planos 

educativos das novas gerações fossem concebidos com matemática preci-

são para se garantir a elevação indefinida da consciência ética colectiva. 

 

These plans must be devised to train children from their earliest infancy in good 

habits of every description (which will of course prevent them from acquiring 

those of falsehood and deception). They must afterwards be rationally educated, 

and their labor be usefully directed. Such habits and education will impress them 

with an active and ardent desire to promote the happiness of every individual, 
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and that without the shadow of exceptions for sect, or party, or country, or cli-

mate.56 

 

Progresso social, perfectibilidade ou progresso ético, determinismo 

colectivo, liberdade individual são filosofemas que nas suas complexas re-

lações teóricas de exclusão, de contradição de mútua dependência não dei-

xam obviamente de se converter em discerníveis unidades virtuais de sig-

nificação na construção das narrativas literárias utópicas. Teremos oportu-

nidade de sondar ulteriormente em três exemplos clássicos do género da 

literatura inglesa – News from Nowhere (1890) de William Morris (1834-

1896), A Modern Utopia (1905) de H. G. Wells (1866-1946) e Island 

(1962) de Aldous Huxley (1894-1963) – e dois da literatura portuguesa – 

Irmánia (1912) de Ângelo Jorge e Utopia III (1998) de Pina Martins 

(1920-) – o modo como, em articulação com os conceitos gerais de ideolo-

gia e utopia, cada um desses quatro romances trata literariamente tais filo-

sofemas ou unidades virtuais de significação. Por ora é importante referir 

que a intencionalidade ética associada à intencionalidade pedagógica e cí-

vica é uma componente imprescindível do género literário da utopia 57  

A própria narrativa de Thomas More pode mesmo ser lida – e al-

guns fizeram-no – 58 como um programa não só de reforma social, mas 

também de renovação do carácter humano, à semelhança daquele que, sé-

culos depois, o seu compatriota Robert Owen, em formulação própria, ori-
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ginal, e com estritos intuitos sociais, procurou levar à prática. Na ilha da 

Utopia os tópicos fundamentais da filosofia moral ou ética constituíam 

aliás um tema de debate entre os seus cidadãos e a importância conferida à 

obediência às leis naturais e à condução racional dos assuntos privados e 

públicos é formulada em termos idênticos aos que R. Owen, séculos de-

pois, adoptaria nos seus manifestos programáticos. É de novo Rafael, o 

marinheiro português descobridor da Utopia, que relata: 

 

They reason of vertue and pleasure. But the chiefe and principal question is in 

what thinge, be it one or more , the felicitye of man consistethe. [...] they thinke 

not felicitie to reste in all pleasure, but only in that pleasure that is good and 

honeste and that hereto, as to perfect blessedness our nature is allured and drawn 

even of vertue [...] For they define vertue to be life ordered according to nature, 

and that we be here unto ordained of god. And that he dothe followe the course 

of nature, which in desiring and refusinge thinges is ruled by reason." 59. 
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5. Ainda a universal consciência utópica. Mircea Eliade e a nostalgia 

do paraíso perdido. A propensão, o modo, o temperamento utópicos. O 

Utopismo. Os paradigmas do estudo da utopia. Algumas úteis defini-

ções lexicais. Determinação das coordenadas temáticas a seguir.  

 

 

 

Após este breve excurso demonstrativo sobre o advento da ideia de 

progresso que, na sua dúplice caracterização (técnica-material e ética-

espiritual, contígua à noção ontológica de perfectibilidade) determina inde-

levelmente os modos de pensamento gerados por uma representação utópi-

ca do mundo, julgamos ser oportuno retomar a exposição que vínhamos 

fazendo acerca da universal tendência humana em acoplar ao mundo empi-

ricamente dado imagens que o transfiguram, conceitos que o programam, 

descrições que o idealizam, palimpsestos que o depuram, enfim, "esboços 

de um mundo melhor" – no dizer de Ernst Bloch – ou configurações "pla-

nimétricas", diríamos nós, de possibilidades planisféricas. Mencionámos a 

pertinência da teoria idealista do conhecimento – a qual postula a tese ge-

nérica de que o mundo é dado e gerado pela activa participação das facul-

dades cognitivas do sujeito que o percepciona – como chave interpretativa 

das projecções literárias e não literárias de cariz utópico, e fizemo-lo a par-

tir de uma legítima hipótese de leitura, colhida intradiageticamente do tex-
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to canónico de Thomas More: a de que a designação, a forma e a essência 

da "óptima República que vigorava na ilha era uma derivação sufixa, uma 

projecção consciente volitiva, um invento inseparável do mundo mental 

privado do seu criador, o legislador Utopus. Sondámos, a seguir, conceitos 

e filosofemas operatórios, de pensadores do nosso século, Ernst Bloch e 

Martin Buber, que, por vias diferentes e em amplitude desigual, se ocupa-

ram em reflectir sobre a fenomenologia espiritual e pragmática da utopia. 

Procurámos assim apresentar uma fundamentação teórica consistente e di-

versificada sobre a origem ideal, universal e consciente da utopia de ma-

neira a legitimar a selecção do corpus literário que será objecto da nossa 

análise no desenvolvimento e estruturação de trabalho em curso.  

Da exposição de tais fundamentos teóricos podemos deduzir que a 

consciência humana, condicionada que está por coordenadas espácio-

temporais, não deixa, nas variações culturais das suas diferentes manifes-

tações objectivas (ideológicas, figurativas, imaginárias, conceptuais), de se 

comportar utópica e ucronicamente, isto é, de gerar imagens eufemistas – 

para utilizar um qualificativo da tipologia do imaginário proposto por Gil-

bert Durand – 60 do dado real, e que ora conhecem deslocações no espaço 

representado, ora variações no tempo idealizado. 

A actividade da consciência, do imaginário, do espírito, da mente – 

(não sendo propriamente sinónimos são termos que se compenetram, e no 

desenho da sua intersecção conceptual representam as faculdades genéricas 
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do ser e do conhecer humanos) – tende a compensar as carências, os impe-

dimentos, as insatisfações da realidade dada mediante o impulso orgânico 

do sonhar acordado, actividade psíquica cujas implicações ontológicas e 

virtualidades gnoseológicas constituem, como vimos, o objecto da investi-

gação filosófica empreendida por Ernst Bloch em torno da função utópica 

do princípio esperança conduzido pela luz da consciência antecipadora. 

Como faz notar o teólogo Paul Tillich, é, portanto, o que há de negativo na 

existência geral dada – existência objectiva cuja realidade depende das 

operações intelectivas da consciência subjectiva – que torna premente, a 

ideia da utopia.61 

Mas aquilo que podemos designar por universal consciência utópi-

ca conhece outros princípios de explicação, nomeadamente os que são fa-

cultados pela antropologia religiosa.  

O notável historiador e hermeneuta das ideias e crenças religiosas, 

Mircea Eliade (1907-1986), num ensaio datado de 1963 e publicado origi-

nariamente em língua francesa com o título Paradis et Utopie: Géographie 

Mythique et Eschatologie fornece uma interpretação da consciente repre-

sentação utópica a partir da análise de comportamentos simbólicos huma-

nos que denunciam ser o ideal da utopia uma variante de um arquétipo da 

fenomenologia do sagrado. 

Ernst Bloch e Martin Buber acentuam ambos a dimensão futura do 

tempo como momento cronológico determinante e correlativo da consciên-
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cia utópica. Mirce Eliade, apontando o exemplo do comportamento religio-

so de duas comunidades humanas dissemelhantes quanto à sua origem e 

enquadramento civilizacionais, a saber, os colonos puritanos da América 

do Norte e as tribos índias brasileiras dos Tupi-Guarani, aponta o passado 

mítico edénico e a nostalgia do paraíso perdido como arquétipos essenciais 

motivadores do impulso utópico. 

Mircea Eliade refere nesse seu estudo que, apesar de se verificarem 

óbvias diferenças ideológicas e dissemelhantes objectivos materiais a de-

terminar a orientação e a conduta de ambas as comunidades – a europeia, 

guiada pela euforia escatológica do puritanismo cristão, demandando um 

lugar outro que satisfizesse a sua esperança de escapar à situação de misé-

ria social e económica em que vivia no velho continente; a índia estimula-

da pelas visões extáticas dos seus xamãs-profetas e pela esperança de rea-

ver uma mítica condição edénica na "terra sem mal" situada algures a oci-

dente –, apesar, portanto, do hiato histórico-cultural existente entre as duas 

comunidades, a verdade é que se pode discernir em ambas um comum an-

seio vital: "O desejo de se regressar ao princípio, de recobrar a situação 

primordial [...] o desejo de começar de novo, a nostalgia de expressar a be-

atitude e a exaltação criativa de "o princípio" - numa palavra a nostalgia 

pelo paraíso terrestre."62   

Outros autores estudiosos ou especialistas em diferentes áreas do 

conhecimento das ciências sociais e humanas reconhecem na utopia, mais 
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do que uma designação restringente e circunscrita à especificidade de um 

género literário, uma função, uma qualidade, uma propensão, um modo, 

uma vocação constituinte da espécie humana. É nesta perspectiva ampla, 

ecuménica que, em nossa opinião, se torna legítimo recorrer ao conceito de 

utopia para se definir genericamente ou subsumir sob uma mesma catego-

ria abrangente modalidades discretas do pensar e do agir, do saber e do ser 

que têm em comum o facto de exprimirem um telos positivo, um fim últi-

mo, se não perfeito pelo menos aperfeiçoado do sentido da vida individual 

e colectiva da humanidade. 

Sob a categoria genérica do pensamento e do agir utópicos cabem 

matérias tão díspares como as que Ernst Bloch enciclopedicamente inven-

tariou na segunda e terceira partes do seu Princípio Esperança: regimes 

médico-terapêuticos, sistemas sociais, narrativas literárias, projectos técni-

cos alquímicos e laboratoriais, descobertas geográficas, representações pic-

tóricas, espécimes arquitectónicos, discursos de sabedoria filosófica, con-

cepções mítico-religiosas, etc. A sua poliédrica reflexão acerca das reifica-

ções materialmente abundantes do espírito da utopia confirmam de modo 

circunstanciado e profuso a afirmação de princípio do teólogo e filósofo 

alemão Paul Tillich (1886-1965) de que: "uma análise integral da utopia 

implicaria que se demonstrasse, em primeiro lugar, que ela se encontra en-

raizada na natureza do próprio homem." 63 
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Deste facto provém talvez a razão pela qual se torna difícil, segun-

do Frank Manuel e Fritzie Manuel, distinguir com rigor os limites catego-

riais ou modelos formais de que se compõem as manifestações discursivas 

e retóricas designadas genericamente como utópicas, e isto porque: "a 

imagem viva de uma utopia apoia-se num conjunto de implícitas assunções 

psicológicas, filosóficas ou teológicas sobre a natureza do homem, e a ex-

posição discursiva de princípios utópicos procura recorrer frequentemente 

a ilustrações de acontecimentos comuns, propõe situações hipotéticas e uti-

liza analogias de outros reinos do ser." 64 

Do estrito ponto de vista retórico-discursivo é, também, quase im-

possível apontar um espécime literário que possa ser classificado como 

uma pura utopia. Nem mesmo a Utopia epónima de Thomas More, com 

toda a sua constituinte originalidade literária possui essa pretensa qualida-

de diamantina, uma vez que nela confluem assunções humanas várias que 

podem ser formalmente reconhecidas como provenientes do plano filosófi-

co (a influência da República e das Leis de Platão), do religioso (o modelo 

da regra da vida regular dos mosteiros beneditinos) 65ou ainda do psicoló-

gico (o arquétipo do Paraíso a reaver). Mas isso não significa obviamente 

que todas as concreções discursivas (teóricas, políticas, programáticas) ou 

estético-literárias, portadoras de uma qualquer intenção idealizante (social, 

individual, moral), possam arbitrária e levianamente ser classificadas de 

utópicas.  
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Tomando em linha de conta os resultados da pesquisa bibliográfica 

e da investigação temática que viemos realizando, podemos afirmar que, 

independentemente da focalização disciplinar (literária, estética, histórica, 

filosófica, psicológica, sociológica, política) ou da orientação temática a 

que tem sido submetido o estudo da utopia, é possível distinguir, grosso 

modo, entre aqueles autores de monografias que adoptam uma perspectiva 

distendida, alargada de grande angular e aqueloutros que delimitam a visão 

das suas análises a partir da definição rigorosa e a priori do conceito de 

utopia. Esta separação de águas, metodologicamente útil e cientificamente 

imprescindível para a proficiente análise de um objecto de estudo com vas-

tas implicações e diversificadas ramificações no saber geral da humanida-

de, pode explicitar-se, em linguagem epistemológica moderna, pela des-

trinça entre o paradigma aberto, universalista e multidisciplinar e o paradi-

gma formal, delimitado, particularista, unidisciplinar do estudo da utopia66 

No primeiro integram-se aquelas obras que atribuem, a despeito da diferen-

te estratégia das suas motivações e finalidades explicativas, um valor de 

perenidade e de universalidade arquetípica ao modo diversificado pelo 

qual se manifesta o pensamento ou a propensão utópica; ao segundo per-

tencem as monografias, geradas a partir de um eixo de orientação temática 

especializada, que delimitam as suas análises a partir de uma noção restrita 

de utopia, tida como sinónimo de modelo ficcional (paradigma literário) ou 

programático (paradigma socio-político) de uma sociedade ideal. Esta ar-
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rumação não se pretende única e exclusiva, visto que existem estudos que 

participam do carácter multidisciplinar da reflexão da utopia, mas que re-

cusam o princípio de explicação da propensão utópica da consciência hu-

mana 67 As variáveis e as combinações na abordagem do problema são as-

sim inúmeras. Apontar a existência desses dois paradigmas é, todavia, útil 

para distinguir, por exemplo, o recenseamento enciclopédico de Ernst 

Bloch ou, também, o conteúdo de obras gerais sobre o pensamento utópi-

co 68daqueloutras cujo escopo de análise se circunscreve à utopia stricto 

sensu, tomada como género literário específico ou como representação dis-

cursiva política-programática de uma forma outra – em princípio julgada 

melhor–  

de organização e funcionamento geral da sociedade 69 Mas também são 

discerníveis dentro deste paradigma formal do estudo do fenómeno da uto-

pia, que designaremos por discursivo-narrativo-literário, diferenças entre 

os autores que adoptam metodologicamente um enfoque unidireccionado 

para o estudo dos processos discursivos que explicitamente representam 

uma ou várias formas ideais de convivência humana – edénica, utópica, 

quiliástica-milenarista – 70dos que estudam as narrativas utópicas como um 

conjunto de artefactos ficcionais, não apenas identificáveis pela sua co-

mum figuração ideal, mas por princípios e valores contraditórios, utópicos 

e anti-utópicos.71  
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Mas vejamos, por exemplo, a definição de utopia proposta por 

Raymond Trousson autor representativo de uma abordagem metodológica 

que define o seu campo de pesquisa a partir da rigorosa determinação das 

regras do género literário utópico e da delimitação exemplar de um corpus 

de textos narrativos. Segundo ele, a utopia manifesta-se: 

 

logo que no quadro de uma narrativa (o que exclui os tratados políticos), se en-

contra descrita uma comunidade (o que exclui a "robinsonada") – [aventura de 

uma pequena comunidade ou de um homem isolado, que decorre longe da civili-

zação, numa ilha, após um naufrágio] – organizada segundo certos princípios po-

líticos, económicos, morais, corrigindo a complexidade da existência social ( o 

que exclui a idade de ouro e a arcádia), seja ela apresentada como ideal a realizar 

(utopia construtiva) ou como previsão de um inferno (anti-utopia moderna), este-

ja situada num espaço real, imaginário, ou ainda no tempo, seja enfim descrita 

no termo de uma viagem imaginária verosímil ou não."72.  

 

Esta noção é-nos proposta no termo da exposição feita por Trousson 

sobre as características gerais ou motivos temáticos dominantes do género 

narrativo utópico, e por ele recenseados como se seguem: a "insularidade", 

donde decorre a representação ficcional de uma autarcia económica; a "re-

gularidade geométrica", associada à uniformidade e à estabilidade das rela-

ções sociais imaginariamente representadas; o "colectivismo" que promove 

o motivo temático da frugalidade do consumo e a felicidade possível do 
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maior número; o "dirigismo" instituído pela clarividência desinteressada de 

um sábio legislador cujo programa de organização e de funcionamento da 

sociedade é voluntariamente aceite pelos cidadãos utopistas; a "pedagogia" 

necessária à consumação da representação ficcional de um "totalitarismo 

humanista", isto é, de uma forma auto-instituída de convivência humana 

que, sem quaisquer vínculos ideológicos de dependência à transcendência, 

opera a síntese harmoniosa e final entre interesses colectivos e individuais 

divergentes. Para o objectivo que Trousson tinha em vista, o de fazer a his-

tória literária do género narrativo utópico, impunha-se-lhe um procedimen-

to metodológico que evitasse alargar o conceito de utopia para além do 

campo do imaginário da literatura de ficção, não excedendo, portanto, os 

limites das formas e dos correspondentes conteúdos narrativos que previ-

amente definiu.73 Mas mesmo com tais critérios de rigor e de selecção qua-

litativa, o corpus por ele estabelecido é constituído por um número elevado 

de utopias romanescas provenientes das mais diversas literaturas nacionais 

da civilização ocidental.  

As definições lexicais da utopia – aplicáveis tanto à literatura como 

às representações não literárias do imaginário social – podem ser, porém, 

ainda mais telegráficas, assertivas e semanticamente derivativas, como se 

pode depreender pelo glossário de termos elaborado pelo arquitecto-

urbanista Constantinos Doxiadis no epílogo à sua obra Between Dystopia 

and Utopia : 
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[...] Anti-utopia: é uma palavra inglesa do século vinte, criada para referir o lugar 

anti-ideal. É empregue frequentemente para significar distopia, um lugar do mal, 

mas não significa isso. 

Cacotopia: é uma palavra grega que ainda existe para significar um lugar maldi-

to É utilizada para qualificar veredas montanhosas, desfiladeiros, etc. e por vezes 

também para referir uma má ou duvidosa situação. Patrick Geddes utilizou-a em 

1914-15 e Lewis Mumford empregou-a em 1922 para significar o inferno. Ou-

tros usaram-na em vez de anti-utopia – embora por vezes empreguem também 

anti-utopia. [...] 

Distopia: deriva da palavra grega dis e topos. Dis significa dificuldade ou mal. É 

o contrário de eu – bom. Nesta associação e neste contexto, distopia é uma outra 

palavra muito mais precisa para definir o que a palavra anti-utopia pretendeu 

significar. V.L. Parrington (1947) recorre a ela em vez de anti-utopia. Tal como 

o conceito, é uma palavra nova que não é muito utilizada. [...] 

Entopia: é uma nova palavra proposta pelo autor [o próprio Doxiadis]. Provém 

das palavras gregas en e topos. En significa no, logo no-lugar, ou um lugar que é 

praticável, que pode existir.  

Eutopia: provém das palavras gregas eu e topos. É utilizada por muitos escrito-

res como um termo mais específico do que utopia visto que não conota impossi-

bilidade ou irrealidade. Patrick Geddes utilizou-a pela primeira vez em Cities in 

Evolution (1914-1915) e foi posteriormente utilizada por Lewis Mumford em 

The Story of Utopia 1922) [...] 
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Topia: deriva do grego topos e significa lugar. Foi pela primeira vez empregue 

por K. Landauer em Die Revolution (1923) para significar qualquer ordem social 

existente. 

Utopia: foi pela primeira vez empregue por Sir Thomas More no seu livro Uto-

pia em 1516 para designar um país imaginário e ideal. Significa um lugar imagi-

nário, indefinido e remoto, um lugar ou estado de perfeição ideal especialmente 

nas suas leis, governo e condições sociais. É uma palavra grega, uma combina-

ção de ou, não, e topos, lugar, significando nenhures ou não-lugar. 74 

 

E a enumeração das características dominantes da utopia, represen-

tada agora na sua dúplice e simultânea acepção, como forma literária e 

programa ideológico de modelação social, pode-se resumir à seguinte pro-

posta – complementar do inventário de motivos temáticos de Raymond 

Trousson – feita por James Holstun ao estudar as relações entre a expres-

são política-retórica dos projectos constitucionais puritanos ingleses do sé-

culo XVII, de índole utópica, e a sua tradução prática social. Aos pontos 

referidos por  Holstun que nos parecem mais importantes, fazemos interca-

lar os nossos próprios comentários.  

 

"1. A visão da utopia é bifocal. [...]"75 

(Quer isto dizer que é simultaneamente literária e não-literária.) 

"2. A utopia nasce ex libris e não ab nihilo. [...]"76  
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(A sua origem como projecto de sociedade emana da escrita/leitura de um 

texto/livro – o que lembra, a nosso ver, os pressupostos da doutrina mística 

da Cabala que atribui a Criação do mundo à escrita do Livro de Deus e às 

infinitas combinações das 22 letras do alfabeto hebraico.) 

"3. A utopia é o lugar de uma dialéctica Texto/Prática . [...]"77 

(O texto inspira uma prática social, que, por sua vez, inspira novos 

textos/ códigos escritos de conduta e de acção utópicos.) 

"[...]5. A utopia é algo que se exerce sobre os outros . […]"78 

(O modelo social é imposto sobre o outro, quer ele queira ou não, 

por efeito de um acto, pessoal ou colectivo, de vontade legisladora.) 

"6. A utopia é uma fábrica para a produção disciplinar de subjectivi-

dades. [...]"79 

(O seu alcance pragmático tem em vista educar e regenerar a consci-

ência cívica e ética dos indivíduos cidadãos.) 

"7. A utopia é uma defesa marginal da razão contra a centralidade 

dos hábitos". [...]"80  

(Edificada segundo princípios racionais, ela constitui-se à margem e 

em conflito com os programas secularizados de acção político-social 

que, devido à rotina das suas práticas, tendem a estiolar em fórmulas 

ideológicas inadequadas às exigências das novas realidades huma-

nas.) 
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"8. O isolamento da utopia não significa uma retirada, mas uma pre-

paração insular para uma expansão racional. [...]"81 

(Os programas sociais utópicos, tais como foram congeminados por 

Robert Owen e outras mentes utópicas – os "falanstérios" do amor , 

por exemplo, propostos por Charles Fourier – procuraram ser leva-

dos à prática em pequenas comunidades com a intenção experimen-

tal e pedagógica de se constituírem em exemplos de convivência 

humana generalizáveis a todo o globo.) 

"9. A teoria da história da utopia não é regressiva e nostálgica, mas 

progressiva e profética. [...]"82 

(James Holstun acentua a vertente milenarista do pensamento utópi-

co – estudada filosoficamente, vimo-lo antes, por Ernst Bloch, mas 

também por Martin Buber – como antevisão de uma forma social ra-

dicalmente nova e organizada, à medida das possibilidades racionais 

do homem, por oposição à vertente mítico-edénica – explicitada do 

ponto de vista da fenomenologia das religiões por Mircea Eliade – 

traduzida na irracional aspiração do homem em retornar à pura con-

dição edénica, isto é, ao estado de inocência natural e de pura liber-

dade anteriores ao cometimento de uma falta cósmica e ao apareci-

mento da lei reguladora e moduladora do estado social.) 
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Mas há ainda a referir o outro pólo estruturador da investigação 

abundantemente produzida sobre a utopia, as vozes representativas do pa-

radigma aberto e multidisciplinar, mencionando a existência de trabalhos 

que fundamentam o alargamento das suas pesquisas a partir de um princí-

pio de explicação geral (uma função, uma propensão, um modo utópicos). 

Assim, Ernst Bloch – para quem, como assinalou pertinentemente 

Ruth Levitas,83 a função crítica, antecipadora e transformadora da noção de 

utopia é determinante em relação às formas que possa assumir – escreveu 

peremptoriamente que:  

 

reduzir a utopia à definição que lhe deu Thomas More, ou simplesmente orientá-

la nesta única direcção, equivale a reconduzir o fenómeno da electricidade ao 

âmbar amarelo que lhe forneceu o nome, de origem grega, e que lhe revelou a 

existência. Na verdade, a utopia no seu todo coincide tão pouco com o romance 

político que é necessário apelar à filosofia na sua totalidade [...] para fazer justi-

ça ao conteúdo do que é designado por utópico. 84 

 

Utopismo (utopianism; utopisme) é o termo substantivo geral defi-

nidor do conteúdo dessa forma de pensamento que está na origem e per-

meia as diversas formas de acção social e de expressão cultural, e entre es-

tas últimas a da utopia como paradigma literário. O primeiro autor inglês 

do nosso século a estudar as implicações culturais do utopismo, Joyce 
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Oramel Hertzler, definiu-o – e em termos que correspondem ao sentido 

abrangente da enciclopédica reflexão a que se dedicou Bloch – como: 

 

o papel da consciente vontade humana em sugerir um veio de desenvolvimento 

para a sociedade, ou o alinhamento inconsciente da sociedade em conformidade 

com um qualquer ideal positivo. Na sua manifestação activa podemos também 

pensá-lo [ao utopismo] como a realização em vida de ideais aparentemente inal-

cançáveis, pois agora sabemos que existe um potencial de ideais inspiradores 

que impelem definitivamente e todavia inconscientemente, os homens a torná-

los reais; neles sopra um espírito que dá esperança e encoraja à acção.85 

 

Ideal que concerne a transformação positiva das condições da vida 

social e individual gerado pela "consciente vontade" do homem, o utopis-

mo ou espírito da utopia equivale semanticamente à expressão "modo utó-

pico" – utilizada por outro autor já mencionado, Krishan Kumar – , isto é, 

àquele modo de representar o mundo que procede da imaginação ou do 

temperamento utópicos. Na esteira de Ernst Bloch e de Frank E. Manuel e 

Fritzie P. Manuel, Krishan. Kumar considera redutora a tentativa de de-

marcar as diferentes modalidades da utopia a partir de critérios estritamen-

te literários, e julga ser preferível estudar a especificidade dos exemplos 

utópicos como produtos diversificados de um modo geral de representação 

ideal do mundo. Escreve ele: 
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Em todo o caso, qualquer tentativa para definir as fronteiras da utopia em termos 

puramente literários redunda facilmente num absurdo, sendo preferível abando-

ná-la a favor do reconhecimento da diversidade de formas literárias que dão cor-

po à utopia. Para determinados fins, e dependendo da definição (ou falta dela) de 

utopia, faz perfeito sentido considerar como utopias trabalhos que não o são 

formalmente, mas são-no, por assim dizer, no modo utópico, produtos da imagi-

nação ou do temperamento utópicos.86 

 

Krishan Kumar considera, pois, que é à luz deste critério antropo-

lógico, mediante o qual é postulada a existência de um temperamento utó-

pico – subsidiário e interdependente da existência do temperamento anti-

utópico –, e não segundo um critério formal de classificação retórico-

literário, que é possível estudar a extensa e multímoda expressividade da 

utopia bem assim como a variedade das suas formas literárias.87 

Chegados aqui, torna-se imperioso acentuar com maior nitidez os 

rumos de pesquisa temática e de análise literária a desenvolver nos capítu-

los ulteriores do nosso trabalho. Após esta preliminar aproximação teórica, 

abrangente e poliédrica, envolvendo o étimo, o conceito, o espírito, a pro-

pensão, o fenómeno do imaginário literário e social da utopia, bem como 

uma das categorias fundamentais a ela associada, a do progresso, e em que 

procurámos expor alguns dos principais problemas e algumas das teses 

fundamentais que têm ocupado pensadores e autores situados em campos 

diferentes do saber das humanidades, importa clarificar o objectivo e deli-
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near os sentidos do nosso projecto. O que há-de seguir decorre naturalmen-

te deste intróito que pôs em evidência três grandes vectores temáticos as-

sociadas ao espírito da utopia, susceptíveis de serem ilustrados comparati-

vamente por textos das literaturas portuguesa e inglesa e de serem funda-

mentados com o recurso a textos de índole teórica-filosófica: referimo-nos 

às representações literárias de tipo edénico (bucólico, pastoral, arcádio), 

milenarista (profético, imperial, messiânico) e utópico stricto sensu, que, 

apesar da sua relativa interdependência, por vezes até mesmo da sua mútua 

contaminação temática-formal, configuram modalidades diferentes e ex-

pressões retórica-literárias discretas da consciência e do imaginário ideal 

utópicos. Apoia-se o princípio geral de razão que serve de fundamento a 

este procedimento hermenêutico nas teses que sinteticamente procurámos 

apresentar ao longo deste capítulo e que claramente apontam para a uni-

versalidade antropológica das construções ideais - se se quiser das constru-

ções do utopismo, enquanto termo genérico que designa essa propensão da 

mente humana – e que podem ser materializadas sob a forma nostálgica de 

um paraíso natural a reaver ou de um estado de graça a ver, seja pela cren-

ça num desígnio transcendente que se há-de cumprir com o concurso fide-

ísta e empenhado de agentes eleitos (o povo, a nação, a classe, a elite, o 

Messias) seja pela exclusiva e imanente vontade do homem.  

Em última instância, a condição sine qua non dos projectos utópi-

cos radica – procurámo-lo justificar abundantemente – na mente humana.88 
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Pela importância concedida à actividade cognitiva e condicionante do 

mundo dado e do mundo sonhado, a teoria idealista do conhecimento é, 

por isso mesmo, e como tivemos ocasião de explicitar, um precioso ins-

trumento de elucidação da fenomenologia utópica. A qual se manifesta pe-

la palavra de quem a ordena em discurso programático, a qual se manifesta 

pela imagem verbal de quem a transfigura em discurso literário. Foi, aliás, 

por aí que ela começou e é por aí que nós havemos de ir. 

 

                                                 
 
 

NOTAS DO CAPÍTULO I 
 
 
1 A descrição formal completa da edição latina de 1516, publicada em 
Lovaina, é-nos dada por Pina Martins no catálogo que preparou para a 
exposição bibliográfica das primeiras edições da Utopia, que foram, 
além da mencionada, e por ordem cronológica, a de Paris (1517), as de 
Basileia (Março e Novembro de 1518, respectivamente) e a quinta edi-
ção, juntamente com os Opuscula de Luciano, publicada em Florença 
(1519). Cf. Martins, José V. de Pina –L'Utopie: Catalogue de l'Exposi-
tion Bibliographique au Centre Culturel Portugais, (Paris 24/XI-9/XII 
1977). Paris: Fondation Calouste Gulbenkian. Centre Culturel Portu-
gais-Paris, 1977, p.15-16.  
 
2 A primeira versão da Utopia em língua inglesa, da autoria de Ralph 
Robinson, foi publicada em 1551 
 
3 More, Thomas – Utopia. London: Constable and Co, 1927, p. 167. 
Translated by Ralph Robinson; Edited by Edward Arber. (1551). 
 
4 Na monumental obra Utopian Thought in the Western World pode-se 
ler: "Eutopia, com um eu, [...] em grego conota um amplo espectro de 
atributos positivos, desde o bom, passando pelo ideal, próspero e perfei-
to." Manuel, E. Frank; Manuel, P. Fritzie – 
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 Utopian Thought in the Western World. Cambridge, Massachusetts: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 1979, p. 1. (Tradução 
nossa). 
 
5 " [...]the Macariens, which be not farre distant from Utopia [...]" More 
Thomas – Utopia. Op. Cit., p.62.  
 
6 Idem, p.73. (Sublinhado nosso). 
 
7 Licurgo é, por diversos autores, considerado um dos precursores da 
organização social delineada na Utopia de Thomas More. Em abono 
desta ideia, leia-se a seguinte passagem da sua biografia escrita por Plu-
tarco: "Todavia o principal objectivo de Licurgo não tinha sido o de pôr 
a sua cidade em condições de dominar as outras: persuadido de que a 
felicidade duma cidade, como a de um particular, é o fruto da sua virtu-
de e da harmonia de todos os seus membros, regulou-a e orientou-a de 
forma que os cidadãos, sempre livres e bastando-se a si mesmos, se 
mantivessem tanto tempo quanto possível na prática da virtude". Plutar-
co – Licurgo: reformador de Esparta, 2ª ed. Lisboa: Editorial Inquérito, 
[s.d.], p.76. 
Sobre a importância de Licurgo para a história da utopia, cf. Berneri, 
Marie Louise – "Life of Lycurgus", in Journey Through Utopia. New 
York: Schoken Books, 1971, p.33-45. 
 
8 Uma breve mas iluminante exposição sobre os fundamentos teóricos 
da teoria idealista do conhecimento pode ser lida num ensaio filosófico 
de Arthur Schopenhauer dedicado a esse tema. Cf. Schopenhuer, Arthur 
– "Sketch of a History of the Doctrine of the Ideal and the Real", in Par-
erga and Paralipomena, vol. I Oxford: Clarendon Press, ,1974, p.3-28. 
Num contexto diferente desta nossa incursão pela teoria idealista do co-
nhecimento, porém no âmbito igual de uma tese universitária sobre a 
temática das formas do romance utópico do século XX na Grã-Bretanha, 
Hélène Greven-Borde, explorando a dialéctica do eu / outro, escreve a 
dado passo, e integrando uma citação do vocabulário técnico e crítico da 
filosofia, da autoria de A. Lalande"Ora a consciência de si, que o cogito 
de Descartes parecia reconhecer, emergiu progressivamente no século 
XIX como tributário do contacto com outrem, tendo a filosofia ocidental 
sido levada a considerar ' [...] a comunicação das consciências ou o seu 
afrontamento como facto primeiro, e a trama das relações intersubjecti-
vas como fonte ou como domínio privilegiado da apreensão dos valores. 
A dupla Eu / Tu impôs-se porque é impossível um cogito estritamente 
solitário'." Greven-Borde, Hélène – Formes du roman utopique en 
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Grande-Bretagne (1918-1970). Paris: Presses Universitaires de France, 
1984, p.157. (Tradução nossa). 
 
9 No 2º capítulo do 1º volume de O Mundo como Vontade e Representa-
ção, Schopenhauer define o sujeito do conhecimento como, "Aquele que 
tudo conhece sem ser ele mesmo conhecido. O sujeito é, por conseguin-
te, o substratum do mundo, a condição invariável, sempre subentendida 
em todo o fenómeno e em todo o objecto; porque tudo o que existe, 
existe apenas para o sujeito". Schopenhauer, Arthur – Le Monde 
Comme Volonté et Comme Représentation. 11ª éd. Trad .A. Burdeau, 
revue et corrigée par Richard Roos. Paris: Presses Universitaires de 
France, 1984, p. 27. (Tradução nossa). 
 
10 Platão – A República. 3ª ed. Trad. Helena Rocha Pereira. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1980, p.190, 435b. (Sublinhado nosso). 
 
11 Idem, ibidem. (Sublinhado nosso.).Relativamente à interdependência 
postulada pela teoria platónica entre a alma e a justiça social da cidade 
ideal delineada na República, leia-se a seguinte passagem de Pierre 
François Moreau: "A justiça é pensada como harmonia e o estabeleci-
mento desta harmonia coloca as mesma questões a respeito do indivíduo 
e do Estado. [...] as diferentes classes que partilham a Cidade corres-
pondem às diferentes partes da alma. A mesma harmonia que reina entre 
nous, thumos e epithumia deve reinar entre governantes, guerreiros e ar-
tesãos, cada qual tendo a sua vontade própria: a sabedoria, a coragem, e 
temperança." Moreau, Pierre- François – Le Récit Utopique: droit natu-
rel et roman de l'Etat. Paris: Presses Universitaires de France, 1982, 
p.27. (Tradução.nossa). 
Para uma leitura contrária e crítica relativamente ao discurso político do 
modelo utópico da sociedade, e em particular às analogias acima referi-
das entre a alma e a cidade, leiam-se as demolidoras palavras do filósofo 
do liberalismo contemporâneo, Karl Popper. "A teoria platónica da alma 
revela mais claramente do que qualquer outro aspecto da sua doutrina a 
dimensão desta luta interior – [que, segundo Popper teria sido provoca-
da pela má consciência de Platão por ter falsificado a doutrina política 
de Sócrates e usurpado abusivamente o nome do mestre para dar voz a 
ideias sociais exclusivamente suas] – exprimindo o dilaceramento de um 
filósofo que, embora aspirasse acima de tudo à unidade e à harmonia, 
comparava a estrutura anímica do homem a uma sociedade estratificada" 
Popper, Karl – A Sociedade Aberta e os seus Inimigos: o fascínio de 
Platão. Vol.1.Trad. Anabela Sottomayor Catarina Labisa. Lisboa: Frag-
mentos, 1993, p.206. 
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12 More, Thomas – Utopia. Op. Cit, p. 157. (Sublinhado nosso). 
 
13 Cf. Manuel, E. Frank;.Manuel P. Fritzie – 
 Utopian Thought in the Western World. Op. Cit., p.15. (Tradução nos-
sa). 
 
14 Cf. supra, nota 1 da introdução. 
 
15 Cf. Schopenhauer, Arthur – Le Monde Comme Volonté et Comme 
Représentation. Op. Cit., p.672. (Tradução nossa). 
  
16 Bloch, Ernst – L'Esprit de L'Utopie. Trad. Anne Marie Lang et Cathe-
rine Piron-Achaud. Paris: Éditions Gallimard, 1977, p. 11. (Tradução 
nossa). (Sublinhado nosso). 
 
17 Idem, p.298. (Tradução nossa). (Sublinhado nosso). 
 
18 O Padre Manuel Antunes escreveu uma síntese notável de alguns as-
pectos fundamentais do pensamento de Ernst Bloch. Cf. Antunes, Ma-
nuel – "E. Bloch e os seus Motivos", in Occasionalia – Homens e Ideias 
de Ontem e de Hoje. Lisboa: Multinova, 1980, p.479-500. 
Para uma leitura filosófica sistematizada e uma interpretação estética da 
obra de E. Bloch, vide respectivamente: Gimbernat, José A – Ernst 
Bloch Utopía y Esperanza, (Claves para una interpretación filosófica). 
Madrid: Ediciones Cátedra, S.A., 1983; Jimenez, Jose – La Estetica 
Como Utopia. Antropologica, Bloch Y Marcuse. Madrid: Editorial Tec-
nos, S.A., 1983.  
 
19 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Tome I. Trad. Françoise Wuil-
mart. Paris: Éditions Gallimard, 1976, p.116. (Tradução nossa). 
 
20 Idem, p.119. (Tradução nossa). 
 
21 Idem, ibidem. (Tradução nossa). 
 
22 Idem, p.144. (Tradução nossa). 
 
23 Idem, p.176-177. (Tradução nossa). 
 
24 Idem, p.21. (Tradução nossa). 
 
25 Idem, p.192. (Tradução. nossa). 
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26 Idem, p.9. (Tradução. nossa). 
 
27 Buber Martin – Paths in Utopia. London: Routledge & Kegan Paul, 
1949, p.8. (Tradução. nossa). 
 
28 Idem, p.9. (Tradução nossa). 
 
29 Escreve Buber: "Mas, como já insinuei, existem basicamente duas 
formas de escatologia: a profética, que em qualquer momento dado en-
cara toda a pessoa por ela dirigida como sendo dotada, num grau não 
determinado antecipadamente, com o poder de participar mediante as 
suas decisões e pelos seus actos na preparação da Redenção: e a apoca-
líptica, na qual o processo redentor, com todos os seus pormenores, a 
sua hora e curso exactos, foi já fixado desde a eternidade e para cuja 
realização os seres humanos são tidos como meros instrumentos [...]. A 
primeira destas formas deriva de Israel, a segunda da antiga Pérsia. As 
diferenças e concordâncias entre ambas, as suas combinações e os seus 
afastamentos, desempenham um papel importante na história da Cris-
tandade. Na secularização socialista da escatologia operam separada-
mente; a forma profética nalguns dos chamados sistemas utópicos, a 
apocalíptica de sobremaneira no Marxismo (o que não significa que nele 
não opere nenhum elemento profético - simplesmente foi sobrelevada 
pelo elemento apocalíptico)." Idem, 10. (Tradução nossa). 
 
30 Idem, p.8. (Tradução. nossa). (Sublinhado nosso). 
 
31 No dizer da historiadora Frances Yates: "Os grandes movimentos de 
vanguarda da Renascença fazem derivar o seu vigor, o seu impulso 
emocional do seu olhar retrospectivo". Yates, Frances A. – Giordano 
Bruno and the Hermetic Tradition. Chicago, London: The University of 
Chicago Press, 1979, p.1. (Tradução nossa). 
 
32 Cf. Yates Frances A. – "Renaissance Magic and Science, and Reli-
gious Hermetism", in the Sixteenth Century" in Giordano Bruno and the 
Hermetic Tradition. Op. Cit., p. 144-156 e p.169-189. 
 
33 Idem, p.1. (Tradução nossa). 
 
34 Cf. Manuel, E. Frank – The prophets of Paris. New York: Harper 
Torchbooks, 1965. 
 
35 Kumar, Krishan – Prophecy and Progress: the sociology of industrial 
and post-industrial society. London: Penguin Books, 1986, p.13-26. 
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36 Idem, p.14. (Tradução nossa).  
Jean Servier, autor da Histoire de l'Utopie, escreve a propósito do con-
ceito de progresso na sua relação com o conceito de utopia nos tempos 
modernos: "Herdeiro da caminhada em direcção à Terra prometida, o 
Ocidente fundou sobre este tema a sua fé no progresso: uma religião dos 
tempos modernos que se atribuiu como missão anunciar ao resto do 
mundo. [...] Na nossa civilização materialista, a visão do mundo regene-
rado pela ciência substituiu a Terra Prometida. A caminhada do progres-
so da técnica recuperou as três etapas da mística judaica projectando no 
tempo a caminhada em direcção à Terra prometida: 
- os tempos que precederam o Messias; 
- o reino do Messias; 
- os tempos que se seguem à vinda do Messias." 
Servier Jean – Histoire de l'Utopie. [Paris]: Gallimard, 1967, p.363, 367. 
(Tradução. nossa). 
Ainda sobre a ideia de progresso e as suas implicações no pensamento 
utópico, Cf. Kumar, Krishan – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times. 
Oxford: Basel Blackwell, 1987, p. 45.  
 
37 Cf., respectivamente, Gerber Richard – "The Evolutionary Setting" in 
Utopian Fantasy; A Study of English Utopian Fiction since the End of 
the Nineteenth Century. London: Routledge & Kegan Paul, 1955, p.3-
41; Tuvenson, Ernest Lee – Millennium and Utopia. A Study in the 
Background of the Idea of Progress. New York: Harper Torchbooks, 
1964 ; Hansot, Elisabeth – Perfection and Progress: two modes of utopi-
an thought. Cambridge: MIT Press, 1974. 
  
38 Para uma leitura circunstanciada sobre a vida e o destino das comuni-
dades sociais influenciadas pelas ideias de Robert Owen em Inglaterra, 
cf. Armytage, W. H. G –. "The Owenite Apocalypse", in Heavens Be-
low: utopian experiments in England 1560-1960. London: Routledge 
and Kegan Paul, 1961, p.77-167. 
 
39. Gregory Claeys, responsável pela organização da antologia de textos 
teóricos e programáticos de Robert Owen publicada pela editora Pen-
guin, escreveu na introdução a esse volume: "Na perspectiva dos últi-
mos 150 anos da história política, o contributo mais importante do pen-
samento político de Owen, reside pois na ideia da superação da demo-
cracia tradicional, bem assim como a da modificação do termo "demo-
cracia" pelo adjectivo "social", o qual foi largamente popularizado pelos 
adeptos de Owen e se tornou central nas designações subsequentes do 
socialismo e do comunismo." Claeys, Gregory – "Introduction", in 
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"Owen, Robert – A New View of Society and Other Writing . London: 
Penguin Books, 1991, p. XXIX. (Tradução nossa).  
 
40 Cf. Idem,.p. XXIII-XXXII. 
 
41 Owen, Robert – A New View of Society and Other Writings. Op. Cit., 
p.365. (Sublinhado nosso). 
Acerca da dimensão moral do pensamento utópico e socialista de Robert 
Owen, cf. "Owen's New Moral World" in Manuel, E. Frank; Manuel, P. 
Fritzie – Utopian Thought in the Western World. Op. Cit., p. 676-693. 
Cf. ainda sobre o mesmo assunto Hertzler, Joyce Oramel – The History 
of Utopian Thought. London: George Allen & Unwin, [s.d.], p. 213-
221. 
 
42 Owen, Robert – A New View of Society and Other Writing. Op. Cit., 
p. 365-366. (Sublinhado nosso).  
A generalização de um sistema social utópico a toda a superfície da ter-
ra, tal como o que aqui é proposto por Owen, herdeiro teórico incondi-
cional da ideia filosófica setecentista de indefinido progresso social, é, 
de acordo com a periodização do pensamento utópico moderno proposta 
por Frank E. Manuel, uma das características que distingue as utopias 
dinâmicas e socialistas dos século XIX das utopias exclusivamente lite-
rárias, estáveis e de "calma felicidade" inspiradas no modelo de Thomas 
More Cf. Manuel, E. Frank – "Towards a Psychological History of Uto-
pias", in Utopias and Utopian Thought. Boston: Beacon Press, 1966, 
p.80. (Tradução nossa). 
 
43 Apud Passmore, John – The Perfectibility of Man. London: Duck-
worth, 1970, p.158. O filósofo australiano John Passmore, por seu turno, 
esclarece que a ideia de perfeição se relaciona com a ideia de um fim 
que se prossegue, sendo essa conexão verificável etimologicamente pela 
paronímia dos vocábulos gregos latinizados teleios (perfeito) e telos 
(fim). Cf. Idem, p.20. E é ainda o mesmo autor que esclarece: "Não há 
tal coisa chamada "homem perfeito" se com isso queremos dizer um 
homem que esgotou todo o seu potencial de aperfeiçoamento. Contudo, 
há homens que se aperfeiçoam, que comunicam aperfeiçoamento moral, 
e uma coisa chamada perfectibilidade, a capacidade de ser-se moralmen-
te aperfeiçoado. A doutrina da perfectibilidade do homem pode ser ago-
ra enunciada da seguinte maneira: todos os homens podem ser aperfei-
çoados e em grau ilimitado." Idem, p.158, (Tradução nossa).  
 
44 Quental, Antero de – Obras Completas: Filosofia.Org e Intr. Joel Ser-
rão. Lisboa: Editorial Comunicação, Lisboa, p.125  
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45 Idem, ibidem.  
 
46 Idem, p.159. 
 
47 Idem, p.162. 
 
48 Idem, Ibidem.  
 
49 O grande sociólogo alemão Norbert Elias (1898-1990) não deixou de 
apontar, num dos seus derradeiros ensaios, Transformações do Equilí-
brio Nós-Eu (1987), a importância do conceito de "evolução social" no 
domínio das ciências sociais . Apesar de reconhecer o descrédito que 
afecta contemporaneamente o sentido desse conceito, pelo facto de não 
se ter revelado adequado à análise dos processos sociais tal como os 
pensadores do século XVIII e XIX prognosticaram, Norbert Elias reco-
nhece-lhe, todavia, virtualidades operatórias que não podem ser tão pe-
remptoriamente eliminadas quanto o foram triunfalmente proclama-
das.Cf. Elias, Norbert – A Sociedade dos Indivíduos. Trad. Mário Ma-
tos. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993, p.197. 
 
50 Quental , Antero de – Obras Completas: Filosofia. Op. Cit., p.164. 
  
51 Idem, p.164-165. 
 
52 Ao estabelecer a diferença de grau ético entre a prática da justiça, or-
denada pela faculdade da razão e a conduta virtuosa prosseguida pela 
inteligência espiritualizada, Antero aproxima-se ainda aqui da ética de 
Schopenhauer, a qual postula ser a primeira conduzida pela actividade 
legisladora da razão do "sujeito do conhecimento" e a segunda pela ac-
tividade contemplativa e impessoal do "sujeito puro do conhecimento". 
Cf. Schopenhauer, Arthur – "De la morale", in Le Monde Volonté et 
Comme Représentation. Op. Cit., p.1354-1369. 
 
53 Quental, Antero de –- Obras Completas: Filosofia. Op. Cit., p.167.  
 
54 Owen, Robert – A New View of Society and Other Writing. Op. Cit., 
p.367. (Sublinhado do autor). 
 
55 Idem, p.43. (O texto na edição original está escrito em itálico). 
 
56 Idem, p.16. (O texto na edição original está escrito em itálico). 
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Para uma crítica das concepções utópicas da pedagogia da virtude e das 
teses que sobredeterminam o papel da sociedade na formação ética do 
indivíduo, cf. Kateb, George – "Rejection of Utopian Ends: Against 
Conditioned Virtue", in Utopia and Its Enemies. New York: Schoken 
Books, 1976, p.139-210.  
 
57 Relativamente à importância do sistema educativo nos planos sociais 
utópicos, atente-se no seguinte excerto de um ensaio de Northrop Frye 
em que discute as variedades literárias da utopia: "E embora nem todos 
os autores de utopias sejam platónicos, quase todos eles fazem depender 
as suas utopias da educação para lhes garantirem uma estável continui-
dade. Torna-se claro que a convenção literária de um estado ideal é re-
almente um subproduto de uma concepção sistematizada da educação. 
Isto é, a educação, considerada como uma visão unificada da realidade, 
compreende a sociedade mais na sua forma inteligível do que na sua 
forma actual, e a utopia é uma projecção da capacidade de ver a socie-
dade, não como um agregado de edifícios e corpos, mas como uma es-
trutura de artes e ciências." Frye, Northrop – "Varieties of Literary Uto-
pias", in Utopias and Utopian Thought. Boston: Beacon Press, 1967, p. 
37-38. (Tradução nossa). 
Por sua vez, referindo-se às instituições e órgãos de gestão social con-
cebidos pelos autores de planos utópicos, Pierre-François Moreau es-
creve: "Que existe, pelo menos em estado embrionário, uma filosofia da 
educação nas narrativas utópicas, é uma inovação que não é negligen-
ciável; sobretudo se se considerar que a educação, mal era considerada 
até então como um problema político; [...] A propedêutica à arte de go-
vernar dá lugar a uma política da Escola". Moreau, Pierre-François – Le 
Récit Utopique: droit naturel et roman de l'Etat. Op.Cit., p. 82. (Tradu-
ção nossa).  
 
58 James Holstun ao demonstrar, na sua obra A Rational Millenium, a 
síntese de ideias utópicas e escatológicas operada por autores ingleses 
puritanos do século XVII, alude à influência que a narrativa de Thomas 
More terá tido nalguns projectos de administração e organização social 
levados a cabo no Novo Mundo. Concretamente – e além de referir o 
exemplo das comunidades de Índios organizados pelos Jesuítas, as re-
ducciones – refere a experiência pioneira de Vasco de Quiroga, huma-
nista espanhol do século XVI que utilizou a utopia de More como mo-
delo de organização social das populações índias da Nova Espanha: 
"Na sua Información en Derecho, um resumo de leis de 1535 [...] Qui-
roga revela que se voltou para a Utopia para tomá-la como um "modelo" 
de organização, apelidando More de ' homem ilustre e engenhoso mais 
que humano'." Holstun, James – A Rational Millennium: Puritan Utopi-
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as of Seventeenth-Century England and America. New York, Oxford: 
Oxford University Press, 1987, p.6. (Tradução nossa). Por seu turno, 
Krishan Kumar escreve a este propósito: "Para muitos dos primeiros ex-
ploradores e administradores [da América], a Utopia de More adquiriu o 
estatuto de guia e de livro de bolso. Com a sua ajuda, Vasco de Quiroga 
concebeu um esquema para o governo da Nova Espanha. O líder da 
primeira expedição colonial inglesa, Sir Humfrey Gilbert, em 1583, le-
vou consigo uma cópia do livro de More; e as primeiras colónias ingle-
sas iniciaram-se sob um sistema de propriedade comum em moldes utó-
picos." Kumar Krishan – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times .Op. 
Cit., 1987, p.71. (Tradução nossa). 
 
59 More, Thomas – Utopia. Op. Cit., p. 106-107. (Sublinhado nosso). 
  
60 Sobre a natureza e a formalização retórica do imaginário eufemista, 
vide Durand, Gilbert – "Le Schématisme Transcendental de L'Euphé-
misme", in Les Structures Anthropologiques de L'Imaginaire: Introduc-
tion à l'Archétypologie Générale. [Paris]: Dunod, [1990], p. 480-491. 
 
61 Segundo o teólogo Paul Tillich, "[...] todas as utopias esforçam-se por 
negar o que há em si de negativo na existência humana; é o que há de 
negativo na existência que torna a ideia de utopia necessária." Tillich, 
Paul – "Critique and justification of Utopia", in Utopias and Utopian 
Thought. Boston: Beacon Press, 1967, p. 296.(Tradução nossa). 
 
62 Eliade, Mircea – "Paradise and Utopia. Mythical Geography and Es-
chatology", in Utopias and Utopian Thought. Op. Cit, p. 261. (Tradução 
nossa).  
Mircea Eliade explicita no seu Traité d'Histoire des Religions (1970) o 
que entende por "nostalgia do Paraíso", relacionando essa aspiração 
com o desejo do homem em recuperar a sua condição divina e de se re-
ver no centro do mundo, mediante a delimitação, construção e habitação 
do espaço sagrado. Encontrar ou construir esse centro: "faz ressaltar e 
trai uma condição determinada do homem no cosmos, a que poderíamos 
dar a designação de "nostalgia do Paraíso". Entendemos com isto o de-
sejo experimentado pelo homem de se achar sempre e sem esforço no 
coração do mundo, da realidade e da sacralidade e, em suma, de superar 
de maneira natural a condição humana e recobrar a condição divina, ou 
como diria um cristão, a condição anterior à queda." Eliade, Mircea – 
Tratado de História das Religiões. Trad. Rogério Fernandes. Lisboa: 
Cosmos, 1977, p. 452. 
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63 Tillich, Paul – Critique and justification of Utopia. Op. Cit, p. 296. 
(Tradução nossa). 
 
64 Manuel, E. Frank; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in the West-
ern World. Op. Cit., p.4-5. (Tradução nossa). Um juízo idêntico quanto 
à qualidade osmótica e à difusa determinação das fronteiras modais da 
utopia é reiterado, numa perspectiva ideológica e sócio-cultural, pelo 
autor do verbete dedicado à utopia da enciclopédia Enaudi: "À medida 
que o número de textos utópicos aumenta, uma singular afinidade une as 
utopias às estruturas mentais e às ideias mestras da época. A utopia 
mantém, pois, relações múltiplas e complexas com as ideias filosóficas, 
as letras, os movimentos sociais, as correntes ideológicas, o simbolismo 
e o imaginário colectivos." Encilopédia Eunadi. Op. Cit., p.346.  
 
65 Sobre a influência do comunitarismo monástico na utopia de Thomas 
More e no pensamento utópico em geral Cf. Frye, Northrop – "Varieties 
of Literary Utopias", in Utopias and Utopias Thought. Op. Cit., p.35; 
Kumar, Krishan – Utopia &Anti-Utopia in Modern Times. Op. Cit., 
p.19; Lapouge, Gilles – Utopie et Civilisations. Paris: Flammarion, 
1978, p. 73-80; Bereni, Marie Louise – Journey Through Utopia. Op. 
Cit, p. 55; Manuel, E. Frank; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in 
the Western World. Op. Cit, p. 48-51; Davis, J. C. – Utopia and Ideal 
Society: a study of English utopian writing 1516-1700. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983, p.58-59. 
 
66 Sobre o recenseamento e a discussão do termo paradigma, Cf. Coelho, 
Eduardo Prado – Os Universos da Crítica. Lisboa: Edições 70, 1982, 
p.21-53. 
  
67 A título de exemplo, refira-se o estudo da socióloga Ruth Levitas, The 
concept of Utopia, no qual procede a uma determinação do conceito de 
utopia a partir dos seus conteúdos, formas e funções. Passando em revis-
ta diferentes abordagens teóricas de autores liberais e marxistas, Levi-
tas, sem deixar de optar por uma caracterização tão abrangente quanto 
possível da noção em análise, nega, ou pelo menos mostra grandes re-
servas quanto à validade da tese de que há uma universal propensão ou 
impulso utópico no ser humano. Cf. Levitas, Ruth – The Concept of 
Utopia. London: Philip Allan, 1990, p.179-200. No verbete sobre a uto-
pia da Enciclopédia Eunadi, vide a divisão e ordenação sistematizada, 
mas considerada provisória pelo seu autor, dos cinco grandes campos de 
investigação sobre a fenomenologia da utopia. Encilopédia Eunadi. Op. 
Cit., p.355  
 



 97 

                                                                                                                                          
68 Pelo conteúdo da sua exposição, tendente a demonstrar a tese da uni-
versalidade da consciência utópica, vide, por exemplo, as obras de: 
Hertzler Joyce Oramel – The History of Utopian Thought. Op. Cit., 
p.257-314; Servier, Jean – Histoire de L'Utopie. Op. Cit., p.13-28, 
p.313-346 ; Manuel, E. Frank; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in 
the Western World .Op. Cit., p.1-29.  
 
69 Pelo seu conteúdo descritivo e normativo, tendente a representar a 
funcionalidade do paradigma restritivo dos estudos utópicos, vide, por 
exemplo, as obras de: Trousson Raymond – Voyages aux Pays de Nulle 
Part. Bruxelles: Éditions de L'Université de Bruxelles, 1979, p. 13-28; 
Davis, J. C –. Utopia & the Ideal Society. Op. Cit., p.1-40; Moreau, 
Pierre-François – Le Récit Utopique: droit naturel et roman de l'Etat. 
Op.Cit., p. 7-23.  
 
70 Cf. Davis, J.C. – Utopia and Ideal Society: a study of English utopian 
writing 1516-1700. Op. Cit, p. 12-40 ; Holstun James – A Rational Mil-
lennium: Puritan Utopias of Seventeenth-Century England and America. 
Op.Cit., p. 3-18. 
 
71 Cf. Kumar, Krishan – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times. Op. 
Cit., p. 2-32 ; p. 99-130. 
 
72.Trousson, Raymond – Voyages aux Pays de Nulle Part. Op. Cit., p. 
28. 
Hélène Greven-Borde, no termo da sua exposição sobre as diferenças 
formais e temáticas entre os géneros literários de ficção científica e utó-
pico, caracteriza este último da maneira que se segue: "Parece no entan-
to, [...] que se pode doravante agrupar sob a designação de ficção utópi-
ca as obras consagradas à descrição de um grupo admirado ou criticado 
pelas suas instituições e valores particulares, constituindo uma socieda-
de estável ou em vias de evolução, e vivendo num alhures espacial ou 
temporal claramente diferenciado do mundo real tal como o representa o 
autor ". Greven-Borde, Hélène – Formes du roman utopique en Grande-
Bretagne (1918-1970). Op. Cit., p.18. (Tradução. nossa).Com o mesmo 
intuito de proceder à distinção entre os dois géneros referidos, a autora 
inclui a definição proposta por Darko Suvin. "A utopia é uma constru-
ção verbal acerca de uma comunidade particular quase-humana em que 
as instituições sócio-políticas, normas e relações individuais estão orga-
nizadas segundo um princípio mais perfeito do que o da comunidade do 
autor, baseando-se esta construção num distanciamento que emerge de 
uma hipótese histórica alternativa."  
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Suvin, Darko – Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and 
History of a Literary Genre. New Haven: Yale University Press, 1979. 
(Tradução nossa). 
 
73 Trousson, Raymond – Voyages aux Pays de Nulle Part. Op. Cit., p.19-
25 
Por seu turno, Jean Servier, fazendo na sua Histoire de l'Utopie uma 
leitura trans-histórica e freudiana-simbólica, propõe o seguinte alinha-
mento dos principais temas comuns às narrativas utópicas. Cf. .Servier, 
Jean – Histoire de L'Utopie. Op. Cit., p.319. 
Mais sinteticamente, e ao referir-se às descobertas de todos os visitantes 
das sociedades-modelo, Pierre-François Moreau sintetiza deste modo os 
motivos principais do romance utópico: "Os sucessos e as maravilhas 
que ele [o visitante] vê desfilar sob os seus olhos, os hábitos que apren-
de a conhecer, as explicações discursivas que lhe são facultadas, quase 
tudo isso inscreve-se nas variações destes quatro termos: fechamento e 
diferença, gestão social e razão natural." Moreau, Pierre-François – Le 
Récit Utopique: droit naturel et roman de l'Etat. Op. Cit., p.98. (Tradu-
ção. nossa). 
Vide a proposta de divisão do campo de estudos sobre a utopia proposta 
por Rouvillois, Frédéric – Introduction, in "L'Utopie. Textes choisis". 
Paris: Flammarion, 1998. págs. 11-43. 
Numa perspectiva diacrónica, vide a proposta de arrumo temático (The 
sources of Utopia; of other worlds: the spread of the utopian imagina-
tion from Thomas Moore to the Enlightenment; Utopian History: From 
the time of revolution to the dawn of the Twentieth Century; Dreams 
and Nightmares: utopia and anti-utopia in the twentieth century; Envi-
sioning utopia) apresentada no catálogo Utopia. The search for the ideal 
society in the western world. Ed. Roland Schaer, Gregory Claeys and 
Lyman Tower Sargent. New York, Oxford. 2000. 
 
74 Doxiadis Constantinos A. – Between Dystopia and Utopia. London: 
Faber and Faber, 1966, p.87-88. (Tradução nossa). 
Lymon Tower Sargent, por seu turno, na sua obra de recenseamento bi-
bliográfico das utopias inglesas e americanas -cf. supra nota 3 da intro-
dução-, propõe as seguintes definições dos principais termos pertencen-
tes ao campo lexical da utopia: 
"Utopia--uma sociedade não-existente e descrita com considerável por-
menor. 
Eutopia--uma sociedade não-existente descrita com considrerável por-
menor e cujo autor pretenteu que o leitor seu contemporâneo a visse 
como consideravelmente melhor do que a sociedade na qual esse leitor 
vivia. 
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Distopia--uma sociedade não-existente descrita com considerável por-
menor e cujo autor pretendeu que o leitor seu contemporâneo a visse 
como consideravelmente pior do que a sociedade em que esse leitor vi-
via. 
Utopia satírica--uma sociedade não-existente descrita com considerável 
pormenor e cujo autor pretendeu que o leitor seu contemporâneo a visse 
como uma crítica da sociedade contemporânea". Sargent Lyman Tower 
– British and American Literature. Op. Cit., p. XII. (Tradução nossa). 
Vide a actualização destes conceitos In The utopia reader. Ed. Gregory 
Claeys and Lyman Tower Sargent. New York and London: New York 
University Press, 1999, pág. 1-5. 
Sobre as diferentes modalidades do utopismo literário, vide o Ensaio de 
John Carey inserido em The Faber Book of Utopias. Ed. John Carey. 
London: Faber and Faber, 1999, pág. XI-XXVI. 
 
75 Holstun James – A Rational Millennium: Puritan Utopias of Seven-
teenth-Century England and America. Op. Cit., p.89. (Tradução nossa). 
 
76 Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
77 Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
78.Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
79 Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
80 Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
81.Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
82 Idem. Ibidem. (Tradução nossa). 
 
83 Cf. Levitas, Ruth – The Concept of Utopia. Op. Cit., p.100. 
 
84 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., p.25. (Tradução nos-
sa). 
 
85 Hertzler, Joyce Oramel – The History of Utopian Thought. Op. Cit., p. 
268. (Tradução nossa) (Sublinhado nosso) 
 
86 Cf. Kumar, Krishan – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times . Op. 
Cit., p.26. (Tradução nossa). 
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87 Idem, p.124. 
Para uma discussão aprofundada dos principais motivos anti-utópicos, 
vide Kateb, George – Utopia and Its Enemies. Op. Cit., p.113-209. 
 
88 Hertzler, Joyce Oramel – The History of Utopian Thought. Op. Cit., 
p.314. (Tradução nossa). 
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CAPÍTULO II 

 

 

1. De novo in media res. Os conceitos de ideologia e utopia à luz da 

sociologia do conhecimento de Karl Mannheim. A formação do con-

ceito de ideologia e a sua radicação na teoria idealista do conheci-

mento. As quatro categorias da mentalidade utópica. As lições acer-

ca da ideologia e da utopia de Paul Ricoeur. 

 

 

 

Iniciámos o primeiro capítulo in media res convocando Thomas 

More e a sua Utopia; iniciamos o segundo capítulo in media res convo-

cando Thomas More e a sua Utopia. Não há porém repetição nem nos 

termos – visto que o tempo do verbo enuncia estarmos agora no presen-

te, esta dimensão absoluta do tempo em que radica, segundo Ernst 

Bloch, o núcleo indecifrável do mistério da vida, este instante vivido 

donde imana e para onde simultaneamente converge toda a ampla dis-

tensão do pensamento utópico –, nem nos temas – visto que toda a reite-

ração é necessariamente irrepetível se nela o (re)começar for original na 

projecção de novos efeitos temáticos e na abertura de novos espaços de 

significação. Não nos vamos pois ocupar da etimologia do vocábulo 
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utopia nem de circundantes ou projectáveis implicações filosófica-

literárias, mas fazer apelo à própria estrutura formal da Utopia epónima 

do humanista inglês – estrutura dual, binária, constituída por dois livros, 

temática, funcional, dialecticamente dependentes e oponíveis entre si – , 

a fim de evocarmos as teses postuladas pelo filósofo e sociólogo alemão 

Karl Mannheim (1893-1947) na sua obra clássica Ideologie und Utopie 

(Ideologia e Utopia) e que se nos afiguram fundamentais para uma 

complementar determinação do conceito de utopia. Há uma homologia 

discernível que se pode estabelecer entre estes dois conceitos e os dois 

livros que compõem a narrativa de Thomas. More. Antes de a demons-

trarmos, impõe-se-nos uma breve digressão pelas teses de Karl Man-

nheim.  

O projecto essencial consubstanciado em Ideologia e Utopia é o 

de fundar as bases teóricas de uma sociologia do conhecimento que in-

vestigue a origem, a natureza e a função social das principais modalida-

des do pensamento. Verificamos assim, e agora pela via disciplinar da 

sociologia, que a reflexão sobre a utopia é ainda processada a partir da 

condição última da sua possibilidade, a faculdade de idear e de pensar 

do ser humano. A ênfase porém é colocada aqui não no cogito individu-

al – matéria da investigação filosófica a partir de Descartes – mas nas 

formas ou estilos particulares assumidos pelo pensamento ao longo da 

história e que são característicos de grupos ou classes sociais. Para Karl 
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Mannheim o factor determinante a ter em conta no estudo do conheci-

mento geral do homem não é o indivíduo isolado, mas a sociedade, ou 

melhor, os grupos humanos que a constituem e a integram.  

 

Assim, não são os homens em geral que pensam, ou mesmo indivíduos isola-

dos que se dão ao acto de pensar, mas homens em determinados grupos que 

desenvolveram um estilo particular de pensamento numa infindável série de 

respostas a determinadas situações que caracterizam a sua posição comum. 

Raciocinando em termos estritos é incorrecto dizer-se que o indivíduo singu-

lar pensa. É bastante mais correcto insistir que ele participa num pensar além 

do que outros homens pensaram antes dele 1 

 

O pensamento não é uma função humana que possa ser compre-

endida à margem de um dado contexto histórico nem abstraído de um 

dado condicionamento social. Mas também não é, ainda segundo o so-

ciólogo alemão, um processo passivo, inócuo ou que não produza efei-

tos sobre a realidade; pelo contrário, pensar, nesta acepção socialmente 

determinada, é agir segundo os hábitos e os procedimentos mentais de 

uma classe ou grupo social com vista à perpetuação ou à transformação 

das condições políticas, económicas e sociais de uma dada conjuntura 

histórica. Começa-se, portanto, a perceber em que medida os conceitos 

de ideologia e de utopia são para Mannheim formas de pensamento in-

terdependentes e oponíveis que servem objectivos e interesses de classe 
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distintos. Assim, o conhecimento que se tem do mundo surge, se não in-

teiramente moldado, pelo menos condicionado pelo grupo social a que o 

indivíduo pertence: as suas ideias comportam, mesmo subliminarmente, 

marcas sociais e históricas que veiculam hábitos e interesses exclusivos 

do seu grupo social. Como é legítimo deduzir desta mesma tese, a pró-

pria obra de Mannheim – que na sua versão alemã saiu pela primeira vez 

a lume em 1926, numa época da história recente da civilização europeia 

marcada por uma forte polarização do campo ideológico – não deixa ela 

também de acusar influências ideológicas provenientes de um grupo so-

cial, a intelligentsia, e de uma doutrina política-filosófica dominante na 

época, o marxismo, dele assimilando, por exemplo, e embora com reser-

vas e assumidas divergências teóricas, a tese fundamental acerca da 

condicionante determinação exercida pelas relações sociais de produção 

na formação dos aparelhos ideológicos de classe. 

Mas regressando ao objecto da investigação de Karl Mannheim, 

isto é, ao conhecimento humano que se processa pelo modo de pensar 

socialmente condicionado – que se processa enquanto conjunto estrutu-

rado de ideias e representações mentais com vínculos a interesses eco-

nómicos de grupos sociais –, é importante referir que o sociólogo ale-

mão assinala nos planos do ser (ontológico) e do conhecer (noológico) 

três etapas na formação do conceito global de ideologia .  
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O primeiro passo significativo nesta direcção consistiu no desenvolvimento 

de uma filosofia da consciência [...] Depois de ter sido demolida a unidade 

objectiva e ontológica do mundo, fez-se a tentativa de a substituir por uma 

unidade imposta pelo sujeito da percepção. No lugar da medieva e cristã uni-

dade objectiva e ontológica do mundo, emergiu a unidade subjectiva do sujei-

to absoluto do Iluminismo – "consciência em si ". 

Daí em diante o mundo como "mundo" apenas existe com referência à mente 

conhecedora, e a actividade mental do sujeito determina a forma pela qual o 

mundo aparece.  

[...] O segundo estádio [...] é alcançado quando a noção total mas supratem-

poral de ideologia é vista numa perspectiva histórica. Deve-se isto a Hegel e à 

escola historicista. Esta última, mas sobretudo Hegel, partem da assunção que 

o mundo é uma unidade, concebível somente com referência a um sujeito do 

conhecimento [...] Esta unidade está num processo de contínua transformação 

histórica e tende para uma constante restauração do seu equilíbrio em níveis 

progressivamente superiores. 

[...] O mais importante e último passo na criação do conceito total de ideolo-

gia emergiu do processo histórico-social. Quando "classe" ocupou o lugar de 

"povo" ou nação como portadora da consciência historicamente evoluída.  

[...] Assim como a expressão historicamente diferenciada de "espírito do po-

vo" substituiu a de "consciência em si", também agora o conceito de 

"Volksgeit", demasiado abrangente, deu lugar ao conceito de consciência de 

classe, ou mais correctamente ao de ideologia de classe.2  

 



 106 

Para Karl. Mannheim, a concepção filosófica idealista do mundo 

– cujos fundamentos teóricos foram solidamente estabelecidos por Kant 

e posteriormente desenvolvidos por uma plêiade de pensadores alemães, 

entre os quais Hegel –3 contribuiu decisivamente para a formulação e 

fundamentação do conceito de ideologia. E, por extensão, para o concei-

to de utopia. No capítulo I deste trabalho havíamos já assinalado a per-

tinência da filosofia idealista, e em particular os princípios gerais da sua 

teoria do conhecimento, para a explanação do fenómeno geral da utopia 

e das utopias literárias. Agora, pela via da reflexão sociológica de Man-

nheim, o idealismo é de novo convocado para explicar que as represen-

tações mentais e as ideias formuladas sobre o mundo, determinadas que 

estão em grande parte pela sua origem e natureza social, são incongru-

entes com a realidade em si. O que existe de comum entre a ideologia e 

a utopia é, por conseguinte, a sua natureza ideal, é o facto de ambas se 

constituírem como modelos socialmente condicionados de representa-

ção do mundo, em fórmulas interpretativas que se sobrepõem à realida-

de – que a transcendem, no dizer de Mannheim – , visto estarem orien-

tadas para objectos e fins incongruentes com a situação dada. 

Tanto as ideologias como as utopias comportam necessariamente 

ideias sobre a sociedade e o mundo objectivo, residindo a distinção fun-

damental que as separa no facto de as primeiras serem instrumentos de 

perpetuação e legitimação de uma ordem social vigente e as segundas 
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serem formas de pensamento que operam no sentido da transformação 

dessa ordem. Por outro lado, se bem que seja difícil determinar com 

precisão teórica os contornos desta dicotomia conceptual, o critério em-

pírico a considerar para aferir da diferença irredutível entre ideologia e 

utopia é o nível de antevisão e de adequada realização de diferentes 

ideias sociais relativamente a situações futuras. "Ideias que se revelaram 

mais tarde como tendo sido apenas representações distorcidas de um 

passado ou de uma potencial ordem social foram ideológicas, enquanto 

aquelas que se revelaram adequadamente na subsequente ordem social 

foram utopias relativas"4 . Depreende-se desta caracterização que a uto-

pia não deixa de ser uma espécie de ideologia de antecipação, isto é, 

uma modalidade do pensamento social cuja função é a de representar 

antecipadamente e em alternativa à ideologia dominante valores e ideias 

que o fluxo do tempo e da história provaram como sendo adequados às 

novas necessidades e exigências sociais. A utopia (ou ideologia utópica) 

distingue-se e reage contra a ideologia (ou ideologia dominante numa 

dada formação social) porquanto procura transformar "a realidade histó-

rica existente numa outra de acordo com as suas próprias concepções."5   

Subjacente ao título do livro de Mannheim perfila-se assim uma 

lógica dualista, uma dialéctica se se quiser, em que um dos termos (a 

ideologia) se define essencialmente pelas suas qualidades de conserva-

ção e de reprodução de valores e esquemas de pensamento associados 
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aos interesses da classe dominante, e o outro termo (a utopia) se caracte-

riza pela sua qualidade prospectiva, dinâmica e catalisadora – Bloch di-

ria antecipadora – da emergência de uma nova realidade prosseguida 

por uma classe dominada. O que também define a utopia é a sua vontade 

de superar os constrangimentos e de dissolver as ancilosadas ideias for-

jadas pela ordem social prevalecente; nela se inscrevem as orientações 

transcendentes à realidade que, "uma vez manifestadas em conduta, ten-

dem a estilhaçar, quer parcial quer totalmente, a ordem das coisas pre-

dominantes num dado momento."6. Convém esclarecer que, para Man-

nheim, a determinação do conceito de utopia legitima-se e valida-se so-

mente porquanto ele traduza efeitos performativos: no seu entender, o 

emprego do termo utopia é apropriado para caracterizar uma função do 

pensamento social e referir uma possibilidade de acção política, mas não 

para definir uma forma de expressão estética-literária7; a não ser que es-

ta se revele como um instrumento de expressão de novos valores e idei-

as que venham a ser adoptados em consequência de uma transformação 

social ou de uma experiência colectiva inovadora – de que são exem-

plos, em nossa opinião, tanto os projectos constitucionais utópicos8 co-

mo também, vimo-lo antes, o caso paradigmático da narrativa de Tho-

mas More.9  

Por conseguinte, é a capacidade em ou a função de transformar 

uma situação sócio-ideológica estruturalmente definida que constitui pa-
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ra Mannheim a característica mais importante da utopia e da condição 

antropológica irredutível que a suporta: a mentalidade utópica. Mas essa 

função, oposta à da conservação do status quo , que é assegurada, como 

já sabemos, pela ideologia e pela(s) correspondente(s) mentalidade(s) 

ideológica(s)10, não se manifesta de forma idêntica e uniforme. No de-

curso do processo histórico, mais precisamente da idade moderna em 

diante, a utopia, que se define genericamente por ser portadora de valo-

res e ideias que condensam e formalizam tendências e potencialidades 

não realizadas numa dada conjuntura, revela-se mediante formas e con-

teúdos diferentes, susceptíveis de serem tipificadas em quatro categori-

as, correspondendo a quatro mentalidades utópicas. Mannheim dedica 

um longo capítulo ao estudo das características específicas, às relações 

orgânicas e à sequência histórica dessas diferentes modalidades configu-

radoras da mentalidade moderna utópica, a saber, o quiliasmo, a ideia 

liberal-humanista, a ideia conservadora, a utopia socialista-comunista. 

Cada uma delas reflecte, por sua vez, uma diferente percepção humana 

do tempo e baseia-se em discretos comportamentos mentais .  

Assim, a mentalidade quiliástica (palavra derivada de quilíade, 

do grego khïliás, milhar, utilizada para definir o advento, profetizado 

pelo Apocalipse, do reino de mil anos de abundância e harmonia gover-

nado sob a autoridade directa de Cristo) teria emergido na sequência do 

colapso das estruturas ideológicas medievais e definir-se-ia por se orien-
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tar para o presente absoluto, como se a experiência do fluxo temporal 

ficasse suspensa de eternidade. Dando como exemplo o espírito dos 

movimentos revolucionárias dos camponeses alemães do século XVI e 

do influxo espiritual que sobre eles exerceu a pregação de seitas heréti-

cas reformadoras, em particular a dos Anabaptistas e do seu doutrina-

dor, o teólogo milenarista Thomas Münzer, Mannheim vê no quiliasmo 

"nesta forma extrema da mentalidade utópica"11, uma conduta animada 

por impulsos psíquicos irracionais, uma espécie de êxtase imediato e 

imanente que rompe com as habituais categorias da percepção do tempo. 

A mente quiliástica não partilha da expectativa de um futuro redentor, 

pois despreza todas as formas instituídas de cultura e todas as possíveis 

gratificações materiais ou promessas espirituais. Ela tem como símbolo 

tutelar Kairos, o deus da oportunidade na mitologia grega, que Paul Til-

lich define como sendo o instante temporal realizado e invadido pela 

eternidade 12 e acerca do qual Bloch especula no filosofema, anterior-

mente referido, da "obscuridade do instante vivido". O que ocupa o fer-

vor do utópico quiliasta é o aqui-agora, vivido em simultaneidade como 

modelo de presentificação do além eterno. 

 

A única verdadeira, talvez mesmo a única característica directa e identifica-

dora da experiência quiliástica é o absoluto presente. [...] Para o verdadeiro 

quiliasta, o presente é a brecha pela qual o que antes estava oculto irrompe 

subitamente, e se apodera do mundo exterior e o transforma. [...] O quiliasta 
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aguarda uma união com o presente imediato. Daí que na sua vida diária não 

esteja preocupado com esperanças optimistas sobre o futuro ou com reminis-

cências românticas. [...] De facto, ele não está preocupado com o milénio que 

há-de vir; o que para ele é importante é o que aconteceu aqui e agora e o que 

emergiu da existência mundana num súbito impulso para uma outra varieda-

de de existência. 13  

 

Uma outra forma de mentalidade utópica é, segundo Mannheim, 

a que se revela no ideário liberal. Historicamente associada aos interes-

ses da classe média, define-se esta utopia pela sua firme crença nos va-

lores da racionalidade e por prosseguir uma representação ideal, geomé-

trica, educadora e disciplinadora das imperfeições e irregularidades so-

ciais. Constituiu-se simultaneamente como um contraponto à incongru-

ência operativa dos valores do antigo regime medieval, mas também 

como uma resposta à irracionalidade mística da mentalidade quiliástica. 

A sua palavra de ordem é progresso, o seu tempo de eleição o futuro, 

lugar para onde converge necessariamente a consumação plena do seu 

ideário.  

A utopia conservadora – cuja caracterização formal parece apro-

ximar-se mais do conceito de ideologia, tal como este foi definido pelo 

próprio Mannheim – surge do ponto de vista histórico como uma res-

posta à utopia liberal. Embora a mentalidade conservadora seja, por 

princípio e por natureza, refractária à utopia, a necessidade de responder 
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às investidas de outras classes sociais contra a ordem social dominante 

obriga-a a requestionar os fundamentos histórico-filosóficos da sua do-

minação e a promover uma utopia em que o passado e a tradição surgem 

como valores sacralizados e idealizados. O presente, tido como lugar de 

incidência do passado e depositário vivo da tradição, constitui-se, não 

na oportunidade da revelação mística prosseguida pela mente quiliásti-

ca, mas num factor de estabilidade, suporte para uma visão social tida 

como inultrapassável no seu grau de perfeição. A palavra nuclear estru-

turadora desta utopia é tradição e a dimensão valorizada do tempo é o 

seu sentido de duração. 

A quarta e última forma de mentalidade utópica é, para Man-

nheim, a que se projecta em torno da ideia socialista-comunista. À se-

melhança das modalidades quiliástica e liberal, também esta forma de 

utopia, associada que está à classe ascendente do proletariado, é propul-

sora de uma nova configuração social, só que, no entender do sociólogo 

alemão, ela demonstra ser mais congruente com a realidade por dela es-

tar organicamente mais próxima. A ideia utópica comunista-socialista 

tem afinidades com algumas características tanto do quiliasmo como da 

ideia liberal-humanista, visto que, tal como a primeira, valoriza, por de-

terminação das leis da história, a inevitabilidade da sua emergência no 

tempo presente e, em conformidade com a segunda, não deixa de enca-
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rar o decorrer do tempo histórico como aliado objectivo da inevitabili-

dade da sua consumação prática.   

Esta tipologia da mentalidade utópica, e a própria distinção entre 

ideologia e utopia, que nos limitámos a esboçar em articulação com al-

gumas teses adiantadas neste trabalho, mereceu a atenção do filósofo 

hermeneuta francês Paul Ricoeur (1913). Em 1986, Ricoeur publicou, 

num volume intitulado Lectures on Ideology and Utopia, as lições que 

proferira sobre esta mesma temática na Universidade de Chicago, em 

1975. Uma dessas lições, mais precisamente a primeira sobre o conceito 

de utopia, é dedicada à análise critica da obra clássica de Karl Man-

nheim14. Aí, Ricoeur assinala o facto de Mannheim não ter conceptuali-

zado com o devido rigor a noção de realidade, visto que a referiu como 

se ela existisse em si e independentemente do reino simbólico pela qual 

é mediatizada. A realidade – já a teoria do conhecimento idealista o pos-

tulara – não existe per si, e a ideologia e a utopia participam do reino 

geral simbólico pelo qual ela é descodificada e interpretada . E, muito 

embora desempenhem funções sociais distintas, conjuntamente dão 

forma à imaginação colectiva. Reflectindo sobre ambas, o filósofo fran-

cês sustenta que a ideologia, como modo de legitimação do esta-

blishement, desempenha uma função positiva de integração social; po-

rém demonstra a sua qualidade nefasta quando opera para distorcer a 

verdade objectiva dos factos. Por seu lado, a virtude da função crítica da 



 114 

utopia consiste em promover a abertura do campo das possibilidades, 

assinalando-se o seu aspecto negativo quando degenera em devaneio pa-

tológico.  

No que toca à correlação da ideologia e da utopia com o dado 

real, isto é, com a actualidade da situação vivida, Ricoeur resume do se-

guinte modo a análise feita pelo sociólogo alemão: 

 

Para Mannheim, a ideologia e a utopia têm ambas um traço comum e um tra-

ço diferencial. O traço comum é aquilo a que ele chama incongruência, uma 

espécie de desvio; poderíamos dizer que é um desvio do estado de acção e re-

alidade dentro do qual ocorre. O traço diferencial da ideologia e da utopia é 

que a utopia é situacionalmente transcendente, ao passo que a ideologia não 

é. [...] Se há incongruência entre a ideologia e a realidade, é porque a realida-

de muda, ao passo que a ideologia tem uma certa inércia. A inércia da ideolo-

gia cria a discrepância. O critério diferencial de ideologia e utopia manifesta-

se de duas maneiras, e estas são corolário do critério comum de incongruên-

cia. Primeiro, as ideologias relacionam-se principalmente com grupos domi-

nantes, confortam o ego colectivo desses grupos. As utopias, por outro lado, 

são mais naturalmente apoiadas por grupos em ascendência e, por conseguin-

te, pelos estratos inferiores da sociedade. Segundo, as ideologias dirigem-se 

mais para o passado e são portanto atingidas pela obsolescência, ao passo que 

as utopias têm um carácter futurista. 15  
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2. A dialéctica ideologia/utopia e a sua configuração temática-

formal na narrativa de Thomas More. 

 

 

 

Com o contributo de Paul Ricoeur reiterámos assim as teses ca-

pitais de Karl Mannheim sobre as noções de ideologia e utopia, as quais 

se nos afiguram operatórias e francamente adequadas para a análise lite-

rária que pretendemos fazer de seguida. Havíamos referido acima a ho-

mologia entre o sentido destes dois conceitos e o teor dos dois livros 

que integram a Utopia de Thomas More. De facto, enquanto o Livro II 

encerra a descrição de um modelo de sociedade superlativamente defi-

nida como "óptima República", o Livro I ocupa-se em representar criti-

camente a sociedade inglesa Tudor do século XVI, e, por extensão, a 

sociedade coeva europeia. O autor do elogio – o partidário da utopia – é, 

como não podia deixar de ser, a mesma personagem que critica – o des-

mistificador da ideologia –, o narrador marinheiro português, Rafael 

Hytlodeu, "mensageiro celeste, médico dos cegos, e membro da estirpe 

dos loucos sábios"16. Assim, o Livro II é utópico no sentido pleno do 

termo, pois nele se plasmam ideias "situacionalmente transcendentes" 

em relação à época histórica em que foram enunciadas – 
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e referimo-nos muito particularmente às ideias gerais expostas e desen-

volvidas naquele Livro e que dizem respeito à liquidação da propriedade 

privada, à supressão da divisão entre o trabalho manual e intelectual e 

ao comunitarismo induzido das relações humanas, princípios que viriam 

séculos depois, e em correspondência com as determinações da evolu-

ção histórica das sociedades, a serem retomados e reformulados por teó-

ricos do socialismo (dos reformistas aos utópicos, passando pelos auto-

designados científicos)17 e a serem objecto de uma tentativa de aplica-

ção prática (na maioria dos casos tragicamente malograda) nalgumas so-

ciedades históricas. Mas já o Livro I pode ser lido como denúncia de um 

complexo de ideias instituídas (constituintes de uma ideologia) feita por 

um complexo de ideias (constituintes de uma utopia) que nitidamente 

transcendem a situação social que aquelas legitimam. Assim a persona-

gem Rafael Hytlodeu, ao ser interpelado pela personagem do humanista 

Peter Gilles sobre as razões da sua indisponibilidade para servir o bem 

público e de colaborar com algum monarca europeu a quem pudesse ser 

útil na transmissão do seu imenso capital de sabedoria, declara não ab-

dicar da sua independência moral para se fazer ouvir junto de quem 

atende somente a conselhos que lhe lisonjeiam a vontade de manter e 

ampliar o seu poder e ignora aqueloutros que falam a verdade sobre a 

situação real. E dá um exemplo que demonstra a função da ideologia 

"atingida pela obsolescência do passado" – nas palavras de Ricoeur – 



 117 

em legitimar incongruentemente a ordem ideológica instituída . Imagi-

ne-se alguém propor uma ideia política inovadora entre gente convenci-

da e preconceituada :  

 

If all other poore helpes fayle: then this is their extreme refuge. These thinges 

(say they) pleased our forefathers and auncestours: would God we could be so 

wise as thei were: and as though thei had wittely concluded the matter; and 

with this answer stopped every mans mouth, thei sitte downe again. As who 

should say, it were a very daungerous matter, if a man in any pointe should be 

founde wiser, then his forefathers were.18 

  

O argumento de recurso, a palavra final da "tribo" para rejeitar e 

lançar o anátema sobre uma nova ideia, seja ela pura ou colhida da ex-

periência, será invocar indiscriminadamente a sabedoria dos antigos, ou 

recorrer a máximas, citações e aforismos que, no vazio da sua pretensa 

autoridade, passam por ser verdades eternas e de indisputável validade 

universal. A fatuidade dessa atitude ideológica é, aliás, ironicamente re-

tratada pela imagem do gesto melodramático e de superior desdém reve-

lado no sentar-se conclusivo de quem argumenta com tão aparatosa ci-

ência. E quem melhor do que um homem de leis poderia incarnar tão ba-

lofa retórica de legitimação formalista de uma ordem político-ideológica 

substancialmente injusta? 
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O advogado estulto e astuto com quem Hytlodeu debate a cruel-

dade e a ineficácia do sistema penal inglês representa o poder deforma-

dor que a ideologia exerce sobre a apreensão e interpretação dos factos, 

sobretudo daqueles cuja ocorrência é determinada por causas que impor-

ta ignorar ou mistificar. Para alguém especializado em esquemas de lin-

guagem e estratagemas de pensamento que manifestam uma artificiosa e 

superficial conceptualização da realidade, o acto de roubar, por exem-

plo, devia ser julgado per se, combatido e dissuadido pela aplicação es-

trita da letra da lei, ou seja, devia ser punido pura e simplesmente em 

conformidade com normas supostamente concebidas para preservar a 

integridade da justiça, embora, de facto, apenas servissem para perpe-

tuar uma situação de iniquidade social e moral. Estas eram as razões de 

fundo que o homem de leis não contemplava na sua atitude judicativa , 

mas que Hytlodeu, qual representante de um ideário crítico e utópico, 

lhe faz contrapor. Pela alternância de argumentos ideológicos e contra-

ideológicos (os quais, por serem transcendentes em relação à situação 

histórica representada e por se anteciparem no tempo a valores e princí-

pios que viriam a ser consagrados com o devir da história, podem, à luz 

do pensamento de Mannheim, ser definidos como utópicos), vale a pena 

parafrasear os trechos mais importantes.  

É pelo processo narrativo da analepse que Hytlodeu alude à sua 

estadia em Inglaterra e relata em pormenor aos seus narratários, as 
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pesonagens dos humanistas Peter Gilles e do próprio Thomas More, o 

debate que o opôs ao homem de leis, em casa do Cardeal Morton:  

 

It chaunced on a certayne daye, when I sat at his table, there was a certayne 

laye man cunnynge in the laws of your Realm. Who, I can not tell wherof 

takynge occasion, began diligently and earnestly to prayse that strayte and 

rigorous justice, which at that tyme was there executed upon fellowes, who as 

he sayde, were for the most part hanged together upon one gallowes.19  

 

Elogiando a aplicação rigorosa da lei, o zeloso homem de leis 

não deixa de manifestar a sua surpresa por não ver diminuído o número 

de ladrões, constatação que serve de pretexto para a crítica empreendida 

por Hytlodeu a uma concepção distorcida e injusta da justiça que, na sua 

impotência para debelar o problema que condena, esgota a validade da 

sua acção no acto gratuito de punir. Com ironia argumenta Rafael:  

 

[...] for this punyshment of thieves passeth the limits of justice, and is also 

very hurtefull to the weale publique. For it is to extreame to refrayne and 

withold men from thefte. [..] Therfore in this point, not you only, but also the 

most part of the world, be like evyl schoolmasters, which be readyer to beate, 

then to teache, their scholers. For great and horrible punishments be appoint-

ed for thieves whereas much rather provision should have been made, that 

there were some meanes, whereby they myght get their living, so that no man 

shoulde be driven to this extreme necessitie first to steal, and then to dye. 20 
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Para Rafael Hytlodeu, a prática do furto só poderia ser justamen-

te avaliada à luz das causas estruturais que a determinavam e em função 

das leis económicas – não apenas das leis jurídicas – que regem o funci-

onamento da sociedade: a prática comum do roubo era, no contexto da 

sociedade inglesa do século XVI, devida primacialmente à inexistência 

de ofícios e de uma requerida aprendizagem profissional que ocupasse 

os camponeses arrancados às suas propriedades e vítimas da formação 

das enclosures – grandes superfícies de terras vedadas para o fim exclu-

sivo da actividade da pastorícia. Optar-se pela repressão, punindo-se 

mortalmente o roubo condicionado pela miséria, em vez de se providen-

ciarem os necessários meios materiais para garantir uma honesta sobre-

vivência civil, era cruel, injusto e desastrosamente irracional. Mas não 

eram apenas os camponeses pobres que eram levados ao roubo, eram 

também os servos e os fâmulos habituados a viverem indolentemente, 

seguindo o exemplo dado pelos seus senhores, e que, uma vez abando-

nados à sua sorte após a morte destes, se dedicavam a roubar, por nada 

saberem fazer e por nada quererem fazer. Mas enquanto para Hytlodeu 

estes inúteis assalariados eram vítimas de uma nobreza decadente que 

propagava a exploração e a indolência, para o advogado eles eram soci-

almente mais úteis que os produtivos camponeses pelo facto de consti-
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tuírem o núcleo principal das hostes humanas mobilizáveis para a guerra 

….  

É pois o advogado, a voz da ideologia legitimadora do status 

quo, que assim justifica a função social da criadagem arrogante e indo-

lente: "For in them as men of stowter stomaches, bolder spirites, and 

manly courages then handycraftes men and plowemen be, doth consist 

the whole powre, strenght, and puissance of our army, when we must 

fight in battayle."21 

A situação de ruína económica e de injustiça social da Inglaterra 

contemporânea de Thomas More é examinada por Hytlodeu e por ele 

colocada em contraste com o exemplo positivo de outras nações e povos 

que visitara, nomeadamente os "Polylerites" e os "Achoriens". Os mo-

dos de vida social destes, tal como o dos "Macariens", modelares em tu-

do o que de desejável poderia ou deveria ser executado no plano ético-

jurídico, económico e social, são referidos por contraponto à injusta e 

corrupta realidade colectiva inglesa: os "Polylerites", pelo seu sistema 

judicial, fundado nos princípios da equânime aplicação da justiça e da 

confiança humanista na reabilitação moral e social do prevaricador da 

lei; os "Achoriens", pela voluntária renúncia à guerra e à pretensão de 

manter sob o seu domínio outros povos e nações; os "Macariens", pela 

sua frugalidade, justiça económica e limitação do exercício do poder. 

Em termos da sua funcionalidade narrativa, a enunciação desse conjunto 
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de povos-nações pode mesmo ser interpretada como alegorizando quali-

dades ou princípios associados às ideias gerais de justiça e de paz: os 

"Polylerites", ao exercício razoável e não corruptível do direito legal; os 

"Achoriens", à acção substantiva e assumida da paz política (estrategi-

camente reconhecida como preferível à guerra e tida como condição ne-

cessária à prosperidade dos povos); os "Macariens", à aplicação da jus-

tiça económica e à redistribuição equilibrada da riqueza. A descrição 

dos hábitos sociais desses povos desempenha assim na narrativa de 

Thomas More uma clara função de prenúncio, de antevisão, de prelúdio, 

de pre-texto ao texto maior contido no Livro II, onde se descreve em 

pormenor o funcionamento da "óptima república" da sociedade da ilha 

da Utopia. Para a análise em curso, tais referências alegóricas são usa-

das em argumentos de valor crítico e, como tal, de sentido utópico em 

relação ao complexo de ideias instituídas e personificadas no homem de 

leis que se limita a legitimar a ordem vigente e a reproduzir o já pensa-

do. "Now as I was thus speaking, the Lawier began to make hym selve 

readie to answer, and was determined with him selve to use the common 

fashion, and trade of disputers, which be more diligent in rehearsing, 

then answering, as thinking the memorie worthy of the chief praise."22  

À falta de melhores argumentos, não hesita aliás o advogado, 

com base num preconceito chauvinista, procurar destituir o fundamento 

das críticas de Hytlodeu, acusando-o de estar mal informado sobre a re-
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alidade do país em que vivia como cidadão estrangeiro: " In dede sir, 

quod he, you haue said wel, being but a straunger, and one that myght 

rather hear some thing of these matters, then have any exacte or perfecte 

knowledge of the same, as I wil incontinent by open proof make mani-

fest and plaine."23 E segue-se a exibição de uma retórica escolastica-

mente encenada, o derrame de uma verbosidade gratuita, de tal maneira 

impertinente, que o cardeal Morton, o anfitrião do convívio, se viu obri-

gado a suspendê-la. A sátira à eloquência dessorada e a figura da ironia 

põem a nu o discurso empolado da justificação ideológica do esta-

blishment. Fala ainda o advogado e depois o cardeal:  

 

For first I will rehearse in order all that you have sayd: then I wyll declare 

wherein you be deceived, through lack of knowledge, in all our fashions, 

manners and customs: and last of all I will aunswer your argumentes, and 

confute them every one. First therefore I will begin where I promysed. Four 

thynges you seemed to me. Hold youre peace, quod the Cardinall: for it ap-

peareth that you will make no short answer, which make suche a 

nynge. 24 

 

Mas há ainda outras marcas textuais reveladoras da dialéctica 

ideologia/utopia, isto é, marcas discursivas de modos opostos de repre-

sentação conceptual do mundo.  
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Hytlodeu, o crítico desconstrutor de ideias feitas e consagradas 

como verdades finais e absolutas, o mensageiro de uma nova ordem de 

valores, tão inquietante e suspeita como tudo aquilo que ainda não é 

consciente e que ainda não sucedeu – para utilizar duas categorias da 

filosofia da esperança/utopia de Ernst Bloch – 25, Hytlodeu, o converso 

utopista que vivera mais de cinco anos numa "óptima República" em tu-

do oposta à péssima monarquia inglesa, não se expõe apenas ao desdém 

do advogado, seu oponente ideológico, mas sofre igualmente a incom-

preensão de todos os outros convivas, à excepção da personagem mais 

avisada do cardeal Morton. 

Diga-se, a propósito, e fazendo aqui um breve parêntesis, que a 

tese subliminar de More em considerar o regime republicano moral e 

politicamente superior ao regime monárquico está implícita na caracte-

rização – para mais superlativa – da ilha da Utopia, que é designada por 

"Óptima República". Não sendo lícito inferir que Thomas More fosse 

partidário de tal regime, pode-se todavia compreender, à luz de uma 

concepção democrática e partilhada do exercício do poder, a razão por 

que terá optado em considerar a república como um ideal político de 

governação. Isto, se admitimos que a verdadeira intenção de More era 

ficcionar um modelo de sociedade perfeita, não monárquica – apesar de, 

recorde-se, ter sido originalmente ideada e concebida por uma espécie 

de monarca –, e humanamente mais justa – apesar de admitir no seu seio 
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a existência de escravos. Ainda a este propósito, diga-se que no contex-

to político europeu do século XVI, o florescimento económico das re-

públicas italianas talvez tenha tido alguma influência em More, no sen-

tido de o ter levado a encarar o regime republicano como uma alternati-

va à monarquia. No entanto, a sua viabilidade prática imediata devia ser 

tida como uma verdadeira utopia política na Inglaterra do seu tempo. In-

teressa-nos, porém, destacar a qualidade de antecipação utópica que a 

ideia de república devia significar no século XVI, a qual só viria a ser 

recuperada por inteiro – à parte a experiência política republicana expe-

rimentada, de forma breve, na segunda metade do século XVII, em In-

glaterra – pela filosofia política do século XVIII em diante. Ou seja, in-

teressa-nos destacar uma das características fundamentais e francamente 

positivas da utopia, assinalada, por vias diferentes, tanto por Bloch co-

mo por Mannheim: referimo-nos à qualidade prospectiva de ideias e va-

lores no tempo em que são enunciados e que posteriormente são assimi-

lados pelo curso da história26. 

Mas regressemos ao contexto narrativo da Utopia em que inter-

vém a personagem do cardeal Morton. Inspirada na figura real do digni-

tário da igreja a quem Thomas More ficou a dever a sua educação, este 

eclesiástico é-nos retratado de modo positivo, como um homem austero, 

sábio e justo, "not more honorable for his authoritie, then for his pru-

dence and vertue."27 . E suprema era a autoridade espiritual e política de 
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Morton, "Archebishop and Cardinal of Canterbury, and at that time also 

lorde Chauncelloure of England [...] The Kynge put muche truste in his 

counsel, the weale publyque also" 28. Ele representa, portanto, a autori-

dade completa: a real, que lhe advém da superioridade do seu carácter, e 

a simbólica, que lhe é conferida pelos altas funções eclesiásticas e soci-

ais que desempenha. E é certamente a autoridade decorrente do seu su-

perior carácter moral que determina o seu interesse e a sua cautelosa re-

acção às ideias apresentadas por Hytlodeu sobre um modelo de justiça 

para a Inglaterra que tomasse como exemplo os princípios humanitários 

da lógica de punição criminal prosseguida pelos "Polylerites". Enquanto 

que o advogado vê nessa hipótese um atentado à justiça em si – " Naye, 

quod the lawyer, this could never be so stablyshed in Englande, but that 

it must nedes bringe the weale publike into great jeorperdie and hasar-

de." – 29 o cardeal admite a hipótese, mais razoável, de se experimentar 

temporariamente a funcionalidade desse sistema e, só depois de compa-

rar os efeitos da sua aplicação com os do sistema em vigor, considerá-lo 

ou não ajustado à realidade inglesa. Curiosa é, então, a atitude dos con-

vidados que até aí se tinham mantido indefectivelmente alinhados com 

as posições do jurisconsulto: um alto dignitário da igreja, um insigne es-

tadista, uma tão indiscutível autoridade teológica admitir a revisão, 

mesmo que temporária, do sistema de preceitos legais instituídos e con-

vir com um reajustamento do ideário prevalecente não podia deixar de 
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ser acompanhado, nessa ligeira inflexão ideológica, pela anuência acrí-

tica dos seus súbditos ou subalternos concidadãos.  

É a autoridade simbólica do cardeal, inquestionável no seu su-

premo e máximo valor de representação da ordem instituída – económi-

ca, social, política, teológica, ideológica –, que sobreleva sobre a autori-

dade moral e individual do homem Morton e determina a automática 

mudança de atitude dos convidados, agora aquiescentes com as teses de 

Hytlodeu. O sentido de humor aliado à intenção satírica do autor Tho-

mas More revelam-se aqui no relato que nos dá deste imprevisível golpe 

de teatro protagonizado pelos oponentes de Hytlodeu, pela sua súbita e 

aparente mudança de opinião, tão automática e privada de consciência 

como as opiniões antes emitidas pelo seu corifeu, o homem de leis. E 

parece ser uma lei perene do funcionamento da ideologia – seja esta de 

que natureza for – o respeito pela autoridade. Sobretudo quando a auto-

ridade emite ideias. É portanto um nítido comportamento reprodutor da 

característica legitimadora da ideologia o que se manifesta no subservi-

ente e automático coro dos convidados ao reverberarem unanimemente a 

voz de assentimento do cardeal para com as teses de Hytlodeu. "When 

the Cardinall had thus said, than every man gave greate praise to my 

sayinges, whiche a little before they had disallowed." 30  

Esta falsa consciência, refractária a qualquer tentativa de relaci-

onamento objectivo e imparcial com o realidade, indisponível à auto-
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correcção dos rígidos códigos de que depende e para que impende na 

interpretação do mundo, é a mesma falsa consciência que se mostra vo-

lúvel na inflexão oportunista dos seus princípios para os conformar cega 

e obedientemente à autoridade simbólica que a tutela. É esta atitude hu-

mana, demasiado humana, de subserviente e desmiolada colagem aos 

oráculos do poder ideológico instituído que Hytlodeu não deixa de ridi-

cularizar: segundo ele, os súbditos do cardeal-ministro não hesitariam 

sequer em dar a sua concordância às ideias indigentes de um bobo tives-

sem elas recebido a aprovação do cardeal. No termo do relato sobre a 

sua estadia em Inglaterra, Hytlodeu, tendo como interlocutor a persona-

gem Thomas More, dirige-se-lhe nos seguintes termos:  

 

Looke maister More wyth how longe and tedious a tale I have kept you [...] 

Whiche though I have done somewhat briefely, yet could I not chuse but re-

hearse it, for the judgemente of them, whyche when they had improved and 

disallowed my sayinges, yet incontinent hearynge the Cardinall allowe them, 

did themselues also approue the same: so impudently flattering him, that they 

were nothing ashamed to admite, yea almoste in good earnest, his listeners 

folish inuentions : bicause that he him selve by  smiling at them did seme not 

to disaprove them. 31  

 

É aliás a personagem More quem melhor formaliza o carácter ro-

tineiro e de mecânica ritualização da representação ideológica das rela-
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ções sociais, isto é, quem melhor caracteriza a natureza, se não conser-

vadora, integradora, do papel da ideologia, quando, ao procurar conven-

cer Hytlodeu a se dispor a servir a causa pública, lhe advoga o emprego 

de uma táctica de persuasão e não de demonstração a contrario sensu 

dos valores ideológicos incrustados como hábitos na mente comum. A 

personagem More não tem, aliás, nada de utópico, funcionando, no con-

texto deste diálogo com Hytlodeu, como representante da real politik e 

do pragmatismo de ideias adaptadas às circunstâncias políticas e ade-

quadas às contingências da imperfeição humana. Hytlodeu recusa-se a 

colaborar com o poder, pois sabe que as suas ousadas concepções jurí-

dicas, políticas e sociais não podem encontrar eco junto de quem as to-

ma por devaneios e de quem exerce o poder pela vontade exclusiva de 

se manter no poder, junto daqueles príncipes instruídos pela doutrina de 

Maquiavel e movidos por intenções ofensivas de expansionismo guer-

reiro. É conveniente, no entanto, sublinhar que a denúncia crítica da si-

tuação política e social inglesa, acompanhada do anúncio de exemplos 

de funcionalidades sociais aperfeiçoadas não chegam para fazer de 

Hytlodeu uma personagem representativa da mentalidade utópica qui-

liástica – utilizando a nomenclatura de Mannheim –, como alguém que 

advogue a transformação revolucionária das instituições por uma acção 

radical imediata, perfilando-se, antes, como um discípulo de Platão, co-

mo continuador de uma filosofia política ideal, consubstanciada ou in-
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trinsecamente permeada pelos grandes vectores éticos da justiça e da 

virtude. O utopismo representado por Hytlodeu, apesar de fundado na 

sua experiência de navegante e visitante de novos e mais perfeitos mun-

dos, é eminentemente filosófico e de raiz platónica – adequado, portan-

to, à concepção sincrética da personagem enquanto homem de pensa-

mento e acção, e apropriado, no quadro das referências histórico-

culturais do humanismo quinhentista, a desempenhar a função cordata e 

civilizada da crítica social e institucional possíveis. Essa sua filiação 

platónica torna-o suficientemente cauto para se manter à margem de jo-

gos palacianos e políticos, que o enfadam de tão previsíveis, e que ele 

repudia por serem tão contrários ao interesse público. A sua irredutibili-

dade em colaborar com o poder permite-lhe ver com lucidez os meca-

nismos típicos de rejeição ideológica :  

 

If I shoulde propose to any king wholsome decrees, doinge my endevoure to 

plucke out of hys minde the pernicious originall causes of vice and nough-

tines, thinke you not that I shoulde furthewith either be driven away, or else 

made a laughing stocke? [...] yf I shoulde use among men wholye inclined 

and geven to the contrarye part, how deaf hearers thinke you shoulde I 

have? 32. 

 

Endereçadas ao pragmático More estas perguntas de Hytlodeu 

denunciam, pelos próprios termos em que são formuladas, a qualidade 
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estática e de resistência oferecida pelos valores dominantes, dificilmente 

removíveis por valores alternativos, apegados que parecem estar aos 

processos mentais de representação da realidade, como se se tratassem 

de conceitos puros – para utilizar uma terminologia kantiana –, anterio-

res a toda a experiência possível e indispensáveis à cognoscibilidade do 

mundo. Em resposta, More justifica a surda indiferença a que as autori-

dades necessariamente votariam os diagnósticos e as terapias de 

Hytlodeu – "For how can so straunge informations be profitable, or how 

can they be beaten into their heades, whose myndes be allredye prevent-

ed: with cleane contrarye persuasions?"33 – e propõe-lhe que adopte 

uma filosofia de maior compromisso para com os condicionamentos 

ideológicos dos monarcas, isto é, que abandone a sua visão utópica e jo-

gue pedagogicamente com a função social integradora da ideologia – 

(reconhecida e valorizada, como vimos antes, por Paul Ricoeur) :  

 

Yf evil opinions and noughty persuasions can not be utterly and quyte 

plucked out of their hartes, if you can not even as you would remedy vices, 

which use and costume hath confirmed : yet for this cause you must not leave 

and forsake the common wealthe : you muste not forsake the shippe in a tem-

peste, because you can not rule and kepe downe the wyndes. No nor you 

muste not laboure to dryve into their heades newe and straunge informations, 

whyche you knowe wel shalbe nothinge regarded wyth them that be of cleane 

contrary mindes.34  
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3. A dualidade ideologia/utopia : a permanência do modelo de Janus 

em três exemplos clássicos da utopia literária inglesa e em dois 

exemplos singulares da utopia literária portuguesa. 

 

 

Toda a narrativa susceptível de ser definida como pertencendo 

ao género literário utópico, identificável, portanto, segundo unidades 

temáticas ou traços semânticos constituintes de uma ficção social ideali-

zada, espelha necessariamente esta dialéctica ideologia/utopia. Do ponto 

de vista dos valores que se tencionam veicular, o primeiro dos termos 

está em geral investido de qualidades negativas, atribuindo-se ao segun-

do um sentido claramente positivo. 35 Mas nem todas as utopias mos-

tram de forma tão vincada, como a narrativa epónima de Thomas More, 

esta dualidade axiológica, nem todas reproduzem com tão grande niti-

dez esta configuração ideológica bifronte, este modelo de Janus.  

De permeio, é importante referir que se a utopia, enquanto com-

plexo crítico e alternativo de ideias ao conjunto de valores e conceitos 

que são dominantes numa dada formação social, é também ela uma 

ideologia em estado latente – ou se quiser uma pré-ideologia – então a 

utopia, enquanto narrativa literária, não é mais do que uma demonstra-
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ção especulativa dos possíveis efeitos práticos dos "sonhos acordados" 

dos seus autores e das representações político-filosóficas – logo ideoló-

gicas – que eles fazem veicular.  

A dialéctica ideologia/utopia, tal como esta foi teorizada por 

Mannheim, pode, portanto, ser assinalada, não obviamente como pro-

grama estético, mas como projecção discursiva adequada ao género nar-

rativo da utopia, sem no entanto decalcar a pronunciada estrutura díptica 

que enforma a narrativa de Thomas More. As marcas do pensamento 

ideológico podem estar implícitas ou disseminadas na composição die-

gética da forma narrativa da utopia sem serem discursivamente tão ex-

plícitas nem tão facilmente identificáveis com o pensamento de uma 

personagem tão plana como o jurisconsulto interlocutor de Hytlodeu.  

Assim, de três títulos proeminentes do género utópico pertencen-

tes à literatura inglesa, já anteriormente referidos, News from Nowhere 

de William Morris Modern Utopia de H.G Wells e Island de Aldous 

Huxley, e dois títulos singulares da literatura portuguesa, Irmânia de 

Ângelo Jorge e Utopia III de J. de Pina Martins apresentamos, para de-

senvolvermos a ilustração deste ponto, cinco exemplos que configuram 

cinco distintas possibilidades de enunciação de hábitos instituídos ideo-

lógicos submetidos à denúncia ou à crítica de um ideário de valores uto-

picamente representado.  
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Publicada em 1890, News from Nowhere retrata o modo de fun-

cionamento de uma sociedade sem classes plenamente comunista insti-

tuída na Inglaterra do século XXII e visitada em sonhos por um militan-

te socialista do século XIX, William Guest. Mais descritiva do que pro-

priamente narrada, com uma intriga subsumida à função prospectiva 

utópica – no sentido blochiano do termo –, isto é, subsumida à configu-

ração de possibilidades esperadas e subministradas pela imaginação 

utópica de inspiração marxista, esta ficção constitui um contraponto si-

métrico à sociedade capitalista contemporânea do seu autor. O dinheiro, 

os cárceres, a miséria social, a comercialização generalizada da força de 

trabalho, a indústria poluidora, o despovoamento do campo e a concen-

tração das populações em grandes centros urbanos, enfim, os conflitos 

sociais e as realidades históricas da Inglaterra oitocentista, convertidos 

em símbolos funestos de um sistema económico e social desumano, in-

justo, inestético e anti-ecológico36, são apresentados de modo contras-

tante, por efeito da rememoração do protagonista Guest, com as realida-

des sociais paradisíacas e imbuídas de bucólico medievelismo da Ingla-

terra do século XXII. Nesta sociedade nova, instruída pelos valores es-

pontaneamente assumidos e unanimemente praticados da solidariedade 

e da entreajuda colectivas, vive um homem novo, desinteressado em re-

colher gratificações materiais pelos serviços prestados e refractário às 

lógicas de troca comercial e de compensação lucrativa a que presidiam 
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as relações dos seus antepassados. O primeiro diálogo de Guest com es-

se homem novo, Dick, o seu anfitrião/cicerone, protótipo do cidadão 

perfeito, gerado e educado pela sociedade comunista perfeita, serve para 

evidenciar o contraste entre hábitos mentais diferentes e determinados 

por códigos ideológicos opostos. West acabara de passar o rio Tamisa, 

de águas límpidas e cristalinas – a clássica passagem simbólica para um 

novo estado de consciência, diga-se de passagem –, e prontifica-se a pa-

gar ao barqueiro-cidadão Dick a travessia:  

 

He jumped out and I followed him; and of course I was not surprised to see 

him wait, as if for the inevitable after-piece that follows the doing of the ser-

vice to a fellow-citizen. So I put my hand into my waistcoat-pocket, and said, 

'how much?' though still with the uncomfortable feeling that perhaps I was 

offering money to a gentleman. 

He looked puzzled, and said, 'How much? I don't quite understand what you 

are asking about. Do you mean the tide? If so, it is close on the turn now.' 

I blushed, and said, stammering, 'Please don't take it amiss if I ask you; I 

mean no offence: but what ought I to pay you? You see I am a stranger, and 

don't know your customs - or your coins.'[...] 

[...] And by the way, I saw that the silver had oxidized, and was like a black-

leaded stove in color. 

He still seemed puzzled, but not at all offended; and he looked at the coins 

with some curiosity.[...] 
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'I think I know what you mean. You think that I have done you service; so 

you feel yourself bound to give me something which I am not to give to a 

neighbor, unless he has done something special for me. I have heard of this 

kind of thing: but pardon me for saying, that it seems to us a troublesome and 

roundabout custom; and we don't know how to manage it. And you see this 

ferrying and giving people casts about the water is my business, which I 

would do for anybody; so to take gifts in connexion with it would look very 

queer.37  

 

Num primeiro nível de interpretação poder-se-á considerar que a 

situação representada é a de um simples mal-entendido entre persona-

gens pertencentes a culturas diferentes, um problema de ruído de comu-

nicação causado por distintos hábitos ético-sociais, enfim uma inade-

quação dos códigos comportamentais de um forasteiro em terra estran-

geira. Mas num nível de leitura mais consentâneo com as próprias inten-

ções do autor, o que se lê é a colisão entre dois antitéticos dispositivos 

de representação conceptual das relações humanas. Guest personifica o 

automatismo reprodutivo do sistema de noções que a um tempo emanam 

da e sustentam a sociedade que em filigrana é objecto de crítica, da so-

ciedade caracterizada por relações de troca de conveniência e de présti-

mo de serviços exclusivamente avaliados por critérios materiais e mone-

tários. A sua imediata ilação de que o barqueiro aguardava pela remune-

ração da travessia, subtilmente adjuvada pela presuntiva falta de delica-



 137 

deza em questionar o valor do serviço recebido a um hipotético gentle-

man – ou seja, de questionar alguém que pelo seu estatuto social se dis-

pensa de cobrar serviços ou que por esse facto se sente moralmente 

obrigado a dispensar-se de o fazer, ou, terceira hipótese, alguém cuja 

afabilidade incondicional é uma raridade num mundo interesseiro e de 

grosseria generalizada –, testemunham a funcionalidade de um código 

ideológico apropriado à regulamentação de relações humanas contratu-

ais, mas não conviventes, isto é, testemunham uma lógica do comporta-

mento social que se quer denegar, exclusivamente governada pelo cál-

culo do interesse, do lucro e da vantagem material retributiva. A oxida-

ção da moeda é, aliás, o sinal mais evidente da derrogação do uso do di-

nheiro como medida de aferição do valor dos actos praticados, mas tam-

bém o sinal do cumprimento da utopia comunista-marxista de a cada um 

segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessida-

des. William Guest, apesar de partidário militante deste ideal, não deixa 

de reproduzir, na sua qualidade de visitante da sociedade nova, sinais 

paradigmáticos do sistema de valores adequados à sociedade donde 

provém, sinais que têm a óbvia função narrativa de fazerem destacar a 

superioridade axiológica dos princípios por que se pauta o funciona-

mento da sociedade comunista-utópica. A nova ordem social exibe em 

todos os seus pormenores funcionais, desde a organização territorial ao 

estilo de vida, responsável e livre, praticado pelo comum dos cidadãos, 
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uma superior qualidade estética e ética que, em si mesma, na sua es-

plendorosa e colorida vivência objectiva, é uma denúncia das práticas e 

dos valores sacrossantos que sustentavam a antiga ordem capitalista – 

apresentada, por antífrase, como sendo ideologicamente viciosa, corrup-

ta e injusta. Dick tudo vai explicando com a sua natural disponibilidade 

e franca candura de homem moralmente impoluto e socialmente coope-

rante. Tem, todavia, um momento de derrame emocional, reagindo 

abruptamente, se bem que mantendo o auto-controlo, quando Guest se 

surpreende por não existirem prisões, esses símbolos de uma filosofia de 

justiça repressiva que todo o utopista, discípulo de Rafael Hytlodeu, 

aponta como socialmente inconsequente e moralmente hipócrita. A sua 

controlada ira exprime, pois, uma enfática denúncia a todo o antigo apa-

relho ideológico legitimador da instituição prisional, símbolo de um fra-

casso dos mecanismos de aculturação e socialização e não símbolo pre-

suntivamente necessário da real aplicação da justiça. Dick: 

 

the nineteenth-century ones were hypocrites and pretended to be humane, and 

yet went on tormenting those whom they dared to treat so by shutting them in 

prison, for no reason at all, except that they were what they themselves, the 

prison-masters, had forced them to be. [...] 

'But perhaps', said I, 'they did not know what the prisons were like'. 

Dick seemed roused, and even angry. 'More shame of them', said he,' when 

you and I know it all these years afterwards. Look you, neighbor, they could-



 139 

n't fail to know what a disgrace a prison is to the Commonwealth at the best, 

and that their prisons were a good step on towards being at the worst.'  

Quoth I 'But have you no prisons at all now?' 

As soon the words were out of my mouth, I felt that I had made a mistake, 

for Dick flushed red and frowned [...] ; and presently said angrily, yet as if re-

straining himself somewhat: 

'Man, alive! How can you ask such a question? Have I not told you that we 

know what a prison means by the undoubted evidence of really trustworthy 

books, helped out by our own imaginations? And haven't you specially called 

me to notice that the people about the roads and streets look happy? and 

could they look happy if they knew that their neighbors were shut up in pris-

on, while they bore such things quietly?"38  

 

Mas se em News from Nowhere a dualidade de códigos de repre-

sentação social de sinal oposto nos é comunicada numa perspectiva 

temporal, isto é, se o contraste entre o complexo de valores e noções que 

pertencem à esfera da ideologia e aquele outro que pertence à esfera da 

utopia – continuando a utilizar a distinção conceptual de Mannheim – é 

ficcionalmente trabalhado por recurso ao contraste entre a situação ideal 

futura e a situação de carência real presente, na narrativa-ensaio de H.G 

Wells, A Modern Utopia39, essa dualidade é proposta numa perspectiva 

não temporal, não espacial – como no caso da Utopia de More –, mas de 

modo platonicamente essencial.  
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Esta "parábola sociológica", como a definiu Jorge Luis Borges 

num ensaio dedicado ao escritor inglês40, não elide, desde o seu incipit, 

a sua principal intenção, aliás sugestivamente enunciada já no predicado 

do título, e que é, no essencial, a de renovar e problematizar a sintaxe 

elementar, o conjunto de regras definidas e constringentes próprias da 

especificidade do género literário da utopia. Uma dessas regras, incon-

tornável na construção da narrativa utópica, é a configuração desvela-

damente descrita, ou implicitamente sugerida, como é o caso que aca-

bámos de exemplificar, de dois mundos sociais, um real, outro imagina-

do, um criticado, outro idealizado, um que se nega, outro que se espera, 

ou, para utilizar os termos da filosofia platónica do ser e do conhecer, 

um mundo (aparente) do erro, da fealdade, da injustiça e da ignorância, 

e um mundo (essencial) da verdade, da beleza, do bem e da sabedoria. 

Embora fosse certamente produtiva a leitura sistemática de A Modern 

Utopia à luz do platonismo, interessa-nos apenas demonstrar a reifica-

ção literária e discursiva da oposição dialéctica entre a ideologia e a 

utopia, a qual pode ser ilustrada na seguinte afirmação de princípio feita 

pelo narrador sobre as condições poético-formais requeridas para a 

construção de uma ficção utópica: "But here we underline that stipulati-

on; every race of this planet earth is to be found in the strictest paralle-

lism there [in Utopia], in numbers the same – only, as I say, with an en-
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tirely different set of traditions, ideals, ideas and purposes, and so mo-

ving under those different skies to an altogether different destiny."41  

Este complexo estruturado de "tradições", "valores" e "ideias", 

inteiramente diferente do aparelho ideológico socialmente dominante 

em 1905, o ano da publicação de A Modern Utopia, e pelo qual se have-

riam de governar idealmente todas as raças humanas – pluralidade racial 

esta que designa metonimicamente a ideia geral de humanidade – confi-

gura o projecto social utópico idealizado pelo autor Wells e que se con-

trapõe, ponto por ponto, tanto à realidade sociológica inglesa do início 

do século XX, como também às doutrinas políticas do liberalismo e do 

socialismo que então polarizavam o universo ideológico da civilização 

ocidental. Do ponto de vista da sua concepção, a "utopia moderna" de 

Wells é uma réplica às limitações temáticas, à saturada dimensão descri-

tiva e à ausência de elaboração diegética das utopias clássicas, mas é 

também uma tréplica ao irredutível antagonismo das duas grandes cor-

rentes ideológicas do seu tempo: "A Utopia such as this present one, 

written in the opening of the Twentieth Century, and after the most 

exhaustive discussion – nearly a century long – between Communistic 

and Socialistic ideas on the one hand, and Individualism on the other, 

emerges upon a sort of effectual conclusion to those contreversies"42 . 

Mas realizar uma síntese entre concepções sociais opostas com o fim de 

se representar literariamente uma sociedade ideal-utópica envolve as 
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mesmas duas operações de composição deste tipo de narrativas, pressu-

põe os mesmos dois níveis de discurso, já atrás exemplificados, de aná-

lise crítica e de projecção sublimada de um novo código de valores. Só 

que, neste caso, o momento de negação crítica da narrativa utópica é 

duplo, uma vez que atinge os aspectos considerados funestos pelo autor 

Wells tanto da ideologia capitalista como os da ideologia socialista. Em 

relação à primeira das duas ideologias, o narrador afirma que a crise ge-

ral do sistema económico que a sustenta terá feito caducar a sua valida-

de enquanto modelo de ordenação de práticas e comportamentos sociais, 

exaustação que só poderá ser superada por uma ordem nova e axiologi-

camente superior :  

 

The old local orthodoxies of behaviour, of precedence, the old accepted 

amusements and employments, the old ritual of conduct in the important 

small things of the daily life and the old ritual of thought in the things that 

make discussion, are smashed up and mixed discordantly together, one use 

with another, and no world-wide culture of toleration, no courteous admis-

sion of differences, no wider understanding has yet replaced them. 43 

 

Ora é precisamente a partir deste exame crítico sobre o dado só-

cio-ideológico decadente que é projectado por Wells o ensaio-narrativa 

de uma ordem platonicamente aperfeiçoada, expurgada dos velhos es-

quemas do pensamento liberal-individualista, mas também dos exageros 
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axiológicos da ideologia socialista-comunista, tais como, por exemplo, 

os que decorrem da imposição programática da colectivização e estati-

zação integral da economia. Nesta "utopia moderna" verifica-se mesmo 

a reabilitação do símbolo maior da actividade económica, geradora de 

desigualdades e promotora de sentimentos vis como os da cupidez e da 

avareza, o ouro e o seu respectivo valor fiduciário, tão sarcasticamente 

ridicularizado na Utopia de More e por todas as concepções económico-

sociais de índole comunista.  

 

Those former Utopists were bitterly against gold. [...] Gold is abused and 

made into vessels of dishonour and abolished from ideal society as though it 

were the cause instead of the instrument of human baseness; but, indeed, 

there is nothing bad in gold. [...] Money did you but use it right, is a good 

thing in life, a necessary thing in civilized human life. 44  

 

Capitalismo e socialismo, individualismo e colectivismo constit-

uem-se, nas suas respectivas ênfases e polarizações ideológicas, em ob-

jecto da crítica desta utopia de Wells que se quer geometricamente situ-

ada ao centro e identificada pela medida do justo meio: "To the onlook-

er, both Individualism and Socialism are, in the absolute, absurdities ; 

the one would make men the slaves of the violent or rich, the other the 

slaves of the State official, and the way of sanity runs, perhaps even sin-

uously, down the intervening valley"45.  
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A topografia, elemento essencial num género literário que faz do 

espaço uma aporia e lhe atribui uma função determinante na estrutura-

ção da história narrada, não se configura na Modern Utopia como uma 

ilha distante ou situada nos antípodas de coordenadas geopolíticas bem 

definidas, mas, tal como o título e a matéria do primeiro capítulo indici-

am, conforma-se a um lugar central a um"vale intermédio" – "interve-

ning valley" – que se abre no seio do dado real para acolher o caminho 

da sanidade – "the way of sanity" –, e que leva ao reino da sublimação 

dos contrários, à utopia sonhada e esperada pelo narrador: "Down the 

mountain we shall go and down the passes, and as the valleys open the 

world will open, Utopia, where man and women are happy and laws are 

wise, and where all that is tangled and confused in human affairs has 

been unravelled and made right"46. Apesar de se atribuir no início da 

narrativa uma possível localização fantástica da utopia moderna para lá 

de Sírius, ela representa-se situada de facto numa espécie de Ersatz da 

Suiça – um país cuja realidade geopolítica se associa à ideia de centro 

geométrico, neutro e ideal da Europa. É portanto nesta projecção plató-

nica da Suiça, dela emanando ou sobre ela pairando como se fosse o seu 

real arquétipo, que decorre a acção desta narrativa. A escolha desta loca-

lização espacial comporta um óbvio efeito simbólico e reforça a concep-

ção de Wells de que a utopia é um espaço de convergência, o centro a 

partir do qual se desenha a esfera da sociabilidade perfeita e no qual se 
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realiza a sábia e a perfeita individuação. E a sábia e perfeita individua-

ção, que se representa como desvelando o autêntico eu, a personalidade 

inteligível, é, no contexto desta narrativa, o autconhecimento do "eu 

utópico", ou eu aperfeiçoado que define – seja por necessidade ontoló-

gica (o capítulo oitavo intitulado "My Utopian Self" é precisamente de-

dicado ao encontro do eu empírico com o eu utópico), seja pela conven-

ção literária determinada a priori pelo espírito platónico da obra – a 

identidade substancial do cidadão modelo que habita esse mundo ideal. 

A concepção de sociedade ideal que Wells propõe em Modern Utopia 

constrói-se, portanto, segundo um ideário de síntese e de convergência 

para um centro axiológico relativamente às ideologias antagónicas do 

liberalismo e do socialismo, mas para um centro vital, não neutral. Nes-

sa medida, a estratégia narrativa que visa comunicar a síntese dos valo-

res e princípios constituintes desta outra sociedade, isto é, a dimensão 

puramente descritiva de A Modern Utopia, não é realizada sem cor ou 

sem atrito – (para conferir um maior grau de tensão à diegese deste en-

saio-narrativa, um dos seus capítulos intitula-se precisamente "Failure in 

Modern Utopia"). O modelo de governo e de funcionamento social que 

aí é descrito procura assim potenciar e conjugar os princípios mais be-

nignos e positivos daquelas duas doutrinas políticas, como, por exem-

plo, o princípio da justa distribuição da riqueza socialmente produzida, 

porta-estandarte do ideário socialista, articulado com o princípio da li-
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berdade individual de iniciativa, dogma sagrado do sistema ideológico 

liberal.  

A esta coalescente e dinâmica formulação de ideias e valores 

provenientes de campos doutrinais antagónicos, ensaisticamente sinteti-

zados num programa utópico ideal, H.G. Wells faz corresponder uma 

progressão narrativa não isenta de tensões episódicas ou de conflitos 

dramáticos entre personagens, como por exemplo o que ocorre no capí-

tulo quarto entre o narrador e a personagem do eremita. Na pertinácia da 

sua opção anti-social, este representante da voz da natureza, do indivi-

dualismo anárquico, da resistência ao princípio da socialização e da co-

operação colectiva chega mesmo a declarar, em relação à moderna soci-

edade utópica: "No world could be more out of order" 47.  

A representação de tais conflitos no plano da diegese de A Mo-

dern Utopia reflecte pois a tensão estruturante, inerente à composição 

de qualquer narrativa utópica, entre as concepções (do pensamento habi-

tual) da ideologia e as concepções (do pensamento inovador) da utopia. 

Essa tensão é discernível, não apenas na configuração geral platónica da 

sua arquitectura ensaística-narrativa – nomeadamente pela imaginada 

coexistência de dois mundos paralelos, um real outro ideal, ambos anco-

rados num agora do início do século XX – mas também na representa-

ção da relação de conflito entre as duas personagens que visitam a soci-

edade utópica, o narrador homodiegético e o seu companheiro, a perso-
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nagem identificada como "o botânico" – "the botanist". Justamente, o 

botânico, aquele que é instruído a ver o mundo vegetal e, por extensão, 

o mundo social, segundo uma tábua ordenada de classificações formais, 

o apaixonado das taxinomias, o discípulo de Lineu para quem as plantas 

e as flores são objecto de categorização e de catalogação, mais do que 

de contemplação, é quem tem por função nesta diegese carregar para a 

"moderna utopia" não só a memória pessoal de um amor frustrado, por-

tanto a memória de um desencontro, mas também os padrões mentais 

rotineiros e mecânicos que se adequam às necessidades funcionais do 

mundo real.  

Assim como na Utopia de Thomas More e em News from 

Nowhere de William Morris identificámos personagens e surpreende-

mos fragmentos narrativos e diálogos indiciadores de tomadas de posi-

ção que, nos seus respectivos contextos diegéticos, deliberada ou invo-

luntariamente reproduzem hábitos de pensamento modelados pelo poder 

adstringente da ideologia, refractários, portanto, à lógica do pensamento 

utópico, também em A Modern Utopia deparamos com articulações dis-

cursivas de uma personagem, a do entediante botânico, que desempe-

nham uma função narrativa idêntica quer à dos enunciados de legitima-

ção da ordem social vigente formulados pelo jurisconsulto Tudor, quer à 

das perguntas condicionadas pelos padrões ideológicos vitorianos de 

Dick. A dialéctica discursiva, enunciadora de irredutíveis posições ideo-
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lógicas e utópicas, opondo a personagem do botânico (feliz, no fim da 

narrativa, por regressar à realidade histórica da Inglaterra imperial e in-

dustrial dos inícios do século XX) à personagem do narrador (desejoso 

de permanecer numa Suiça utópica situada num universo paralelo ao 

real), manifesta-se, num diálogo que ambos travam, com maior grau de 

intensidade num capítulo intitulado sugestivamente "The Bubble Burts". 

Após desqualificar a utopia como pura evanescência – "a Utopia is a 

thing of the imagination that becomes more fragile with every added 

circumstance, that, like a soap-bubble, it is most brilliantly and vari-

ously coloured at the very instant of its dissolution" – 48, o botânico tra-

va-se de razões com o narrador, ambos divergindo sobre o valor de ver-

dade a atribuir ao mundo real e ao mundo da utopia . 

 

"We can't go on talking of Utopia", he [the botanist] repeats, " in London ... 

Up in the mountains – and holiday-time – it was all right. We let ourselves 

go!" [...] 

"I've been living in Utopia, I answer [...] 

"At times" he says, with a queer laugh, "you've almost made me live there 

too."  

He reflects. "It doesn't do, you know. No! And I don't know whether, after 

all, I want-" [...] 

"Why shouldn't it do?" I ask 
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"It spoils the world of everyday to let your mind run on impossible perfec-

tions." 

"I wish", I shout against the traffic, " I could smash the world of everyday." 

My note becomes quarrelsome. "You may accept this as the world of reality, 

you may consent to be one scar in an ill-dressed compound wound, but so – 

not I. This is a dream too – this world. Your dream, and you bring me back to 

it – out of Utopia"49 . 

 

É recorrendo a uma das teses essenciais da filosofia idealista, a 

da contiguidade entre o mundo da vigília e o mundo fantasmagórico do 

sono – ou, por outras palavras, a tese de que a vida palpável, empírica e 

fenomenalmente real, mediatizada e condicionada que está pela activi-

dade mental, tem uma qualidade onírica –, que a personagem do narra-

dor atribui essa identidade onírica tanto ao mundo empírico como ao 

mundo utópico, simplesmente conferindo-lhes valores opostos de pesa-

delo e de sonho, respectivamente. O diálogo final entre as duas perso-

nagens processa-se num cenário de retorno ao mundo das três dimen-

sões, numa Londres, capital do maior império do mundo do princípio do 

século XX, com todo o seu cortejo de ignomínias, escândalos e imper-

feições. Ao tom de denúncia e de crítica da realidade social envolvente, 

e que nos é comunicado pelo narrador de forma assaz irónica, responde 

o conformismo indolente e cínico do botânico. Conformismo e cinismo 

que parecem ser os piores atributos da função legitimadora dos códigos 
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ideológicos que servem de suporte à ordem dominante e que provocam 

a indignação do narrador utopista. É este que declara ao seu exasperante 

companheiro: "'You think this is real because you can't wake out of it, I 

say." It's all a dream, and there are people – I'm just one of the first of a 

multitude – between sleeping and waking – who will presently be rub-

bing it out of their eyes. '"50.  

A confrontação com o pesadelo/realidade, que desencadeia no 

narrador o sonho/utopia, o sonho difuso, "between sleeping and 

waking", ou estado de consciência de antecipação ainda-não consciente, 

para utilizar o filosofema de Bloch –, vem dar ênfase à sua vontade em 

sublimar a situação com que se depara ao regressar ao plano de uma rea-

lidade histórica dominada pelo espectáculo de miséria social de muitos 

cidadãos do grande império britânico. 

 

A ragged and filthy mother, with her last addition to our Imperial People on 

her arm, comes out of a drink shop, and stands a little unsteadily, and wipes 

mouth and nose comprehensively with the back of a red chapped hand ... 

"Isn't that reality", says the botanist, almost triumphantly, and leaves me 

aghast at his triumph. 

"That!" I say belatedly. "It's a thing in a nightmare!"   

He shakes his head and smiles – exasperatingly"51 
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Entre o narrador e o botânico, a dissensão acaba por se consumar. 

A separação, ocorrida numa paragem de autocarro, entre o narrador e 

botânico, corresponde à deriva irreversível das suas contrárias represen-

tações do mundo social, das suas inconvertíveis sintaxes ideológicas:  

 

I perceive quite abruptly that the botanist and I have reached the limits of our 

intercourse.  

"The world dreams things like that" I say, "because it suffers from an indiges-

tion of such people as you." [...] 

"Er –" he begins. 

No ! I can't endure him. 

With a passionate rapidity of movement I leave his side [...] and board a bus 

going westward somewhere – but anyhow, going in exactly the reverse direc-

tion to the botanist.52 

 

Afastando-se do botânico, o narrador/utopista segue viagem num 

autocarro para um destino incerto. A esta viagem do eu físico do narra-

dor, o seu eu utópico ("utopian self") faz corresponder uma viagem 

mental, prospectiva, guiada por uma espécie da esperança teleológica no 

aperfeiçoamento do fenómeno geral da vida. Nessa sonhadora incursão 

no futuro, o eu utópico do narrador divisa uma nova ordem humana e 

social, que, em parte ainda não sucedera, devido às "indigestões ideoló-

gicas" de botânicos apegados e afeitos às rotinas desvitalizadas do pen-
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samento pensado, do pensamento que turva os recessos profundos do 

ser que anseia aperfeiçoar-se, compelido que está a crer na benigna pro-

vidência do progresso histórico. Adequando-se ao próprio desfecho da 

narrativa, esta dominante esperança do eu utópico do narrador culmina 

numa visão profética de ressonâncias milenarista, num finale pleno de 

convictas certezas redentoras.   

 

For a moment I have a vision of this resurrection of the living, of a vague, 

magnificent answer, of countless myriads at attention, of all that is fine in 

humanity at attention, round the compass of the earth. [...] Surely, surely, in 

the end, by degrees and steps, something of this sort, some such understand-

ing as this Utopia must come. First here, then there, single men and then 

groups of men will fall into line – not indeed with my poor faulty hesitating 

suggestions – but a great and comprehensive plan wrought out by many 

minds and in many tongues.53  

 

Esboços de um mundo melhor ou vislumbres ainda-não-

conscientes de um porvir em estado de latência – para continuar a utili-

zar os filosofemas de Ernst Bloch – aquelas "pobres, imperfeitas e hesi-

tantes sugestões" do narrador utopista, que serviram para dar corpo à 

componente descritiva de um modelo de sociedade perfeita, consubstan-

ciam, afinal, o pensamento utópico do autor H:G Wells que, no trata-

mento ficcional a que o submeteu, cumpriu, de forma intencionalmente 
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inovadora com as exigências das regras formais do género literário da 

utopia. É, portanto, em função dessas exigências que se torna compreen-

sível a composição da personagem do botânico. Desempenhando uma 

clara função oponente à do narrador/utopista, a personagem do botânico 

representa, no contexto da história, e em conformidade com a linha de 

análise que vimos adoptando, formas de agir e de pensar modeladas pe-

los códigos ideológicos que o projecto de sociedade descrito em A Mo-

dern Utopia visa precisamente derrogar. Mas não é apenas a composi-

ção da personagem do botânico que contribui para introduzir uma maior 

tensão diegética; além dele, também a personagem do eremita, atrás re-

ferida, bem como a do próprio narrador/utopista, não deixam, pelas ac-

ções que ambos protagonizam, de provocar alguma convulsão diegética 

no plano da descrição estática da sociedade perfeita. O narrador utopista 

não nos surge concebido de modo tipificado (não se trata, na terminolo-

gia de E.M. Forster, de uma personagem plana), e sendo iniludível a sua 

condição de devoto idealista, a verdade é que ele não deixa de ser asso-

lado pela dúvida sobre o sentido e o valor de antecipação dos projectos 

de sociedades utópicas. Mas essa dúvida, que se exprime pelo procedi-

mento narrativo do monólogo interior, ao introduzir aparentemente um 

traço contrastante e de dissonância na unidimensionalidade caracteroló-

gica do narrador, contribui, em última análise, para acentuar e reforçar a 

univocidade dos seus contornos de personagem convictamente utopista.  
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A dúvida é, por natureza, filosófica. É, pois, num discurso de 

claro teor especulativo, em que o tema heraclitiano da passagem do 

tempo se entrecruza com a metafísica da vontade de Schopenhauer, que 

a utopia nos surge por fim referida nesta narrativa, não tanto como um 

continente de possibilidades ideológicas e sociais ideais, mas como uma 

inevitabilidade da expressão da vontade superior da consciência huma-

na, como um estado ou modalidade da íntima e plena realização ontoló-

gica, como a expressão perfeitamente acabada do ser, a sua sublimação 

e transcendência, conforme à doutrina onto-gnoseológica platónica da 

percepção inteligível do mundo das ideias, numa palavra, como o efeito 

final do acordar do "eu utópico", do "utopian self", para utilizar a ex-

pressão do escritor inglês. 

 

There are moments in the life of every philosopher and dreamer when he 

feels himself the flimsiest of absurdities, when the Thing in Being has its way 

with him, its triumphant way, when it asks in a roar, unanswerably way, with 

a fine solid use of the current vernacular, "What Good is all this – Rot about 

Utopias ?"[...] 

After all, in a very little time everything that impresses me so mightily this 

September afternoon will have changed or passed away for ever, everything. 

These omnibuses, these great stalwart, crowded, many-colored things that 

jostle one another and make so handsome a clatter-clamor, will have gone; 

[...] something else will be here, some different sort of vehicle, that is now 
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perhaps the mere germ of an idea in some engineer student's brain. And this 

road and pavement will have changed, and these impressive great buildings; 

other buildings will be here, buildings that are as yet more impalpable than 

this page you read, more formless and flimsy by far than anything that is rea-

soned here. [...] And the clothing and gestures of these innumerable people, 

the character of their faces and bearing, these too will be recast in the spirit of 

what are now obscure and impalpable beginnings. 

The new things will be indeed of the substance of the thing that is, but dif-

fering just in the measure of the will and imagination that goes to make them. 

They will be strong and fair as the will is sturdy and organized and the imagi-

nation comprehensive and bold: they will be ugly and smeared with wretch-

edness as the will is fluctuating and the imagination timid and mean. 

Indeed Will is stronger than Fact, it can mould and overcome Fact. But this 

world has still to discover its will, it is a world that slumbers inertly, and all 

this roar and pulsation of life is no more than its heavy breathing ... My mind 

runs on to the thought of an awakening.54  

 

Os dois últimos parágrafos sintetizam bem o conteúdo da de-

monstração que temos vindo a fazer dos conceitos de ideologia e de 

utopia se os correlacionarmos, como se induz do sentido do texto, com a 

maior ou menor força de vontade ou com a maior ou menor força imagi-

nativa do ser humano em lidar com aquilo que é, "the Thing in Being", 

"the thing that is", aquilo que se manifesta em todos os tempos e luga-

res, a incógnita essencial, o que sendo imanente a este mundo está ocul-
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to ou transfigurado pela representação dos sentidos e das percepções re-

lativas dos seres, aquilo que não é inteligível ou directamente perceptí-

vel pelas faculdades de conhecimento da realidade fenoménica que 

permanece obscuro em todo o momento vivido (Bloch), quiçá o princí-

pio elementar da vida, literariamente referido como o pulsar e a respira-

ção, essa matéria a um tempo tangível e intangível, o facto primordial 

para o exercício plástico da vontade e da imaginação – ideológica e utó-

pica – em fazer adequar o dado da vida a concepções sociais, mas tam-

bém individuais, diferenciadas e oponíveis. 

O romance utópico de Aldous Huxley, Island, que é a sua última 

obra narrativa publicada em vida – ele que tinha sido o autor de uma das 

mais famosas anti-utopias do século XX, Brave New World – é também 

o último exemplo em língua inglesa a que recorreremos para ilustrar es-

te ponto. E sem nos demorarmos com a mesma minúcia com que nos 

ocupámos no exemplo anterior a caracterizar personagens e a inventari-

ar fragmentos textuais narrativos ilustrativos da funcionalidade dos con-

ceitos de ideologia e de utopia, não deixaremos de recorrer a algumas 

paráfrases para ilustrar esta incontornável dialéctica das narrativas do 

género utópico.  

Também em Island deparamos com o procedimento comum de 

compor personagens com funções actanciais distintas relativamente à 

distribuição das opções e dos esquemas ideológicos em jogo. Também 
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em Island encontramos um protagonista, o jornalista e emissário de ne-

gócios Will Farnaby, que, à semelhança de William Guest, o visitante da 

sociedade comunista idealizada por Morris e, em certa medida, à seme-

lhança da anónima voz narradora de A Modern Utopia, ocupa, além do 

papel que necessariamente lhe cabe de espectador das maravilhas e su-

cessos da sociedade ideal por ele visitada, a ambivalente função de ser o 

representante involuntário dos valores e do pensamento da sociedade 

histórica e da sua respectiva conformação ideológica. Também em Is-

land não são raros os enunciados e as sequências narrativas que veicu-

lam comportamentos e modalidades de pensamento homólogos aos es-

quemas axiológicos e conceptuais dominantes na segunda metade do sé-

culo XX nas sociedades e nos blocos políticos – capitalista e socialista – 

saídos dos escombros da segunda guerra mundial. Também em Island se 

dá a ler a representação de uma sociedade de contraponto, sublimada e 

aperfeiçoada em relação às que são historicamente reconhecíveis e, por-

tanto, imaginada à medida das concepções filosóficas e místicas do au-

tor Huxley. Vimos como em News from Nowhere se projecta um modelo 

combinado de sociedade comunista e de medievelismo ecológico e co-

mo na Modern Utopia se fundem concepções doutrinais de campos polí-

tico-ideológicos irredutivelmente opostos: também em Island a dimen-

são ficcional serve um propósito programático de síntese; a alquimia 

dos valores e das ideias que dão suporte à trama narrativa envolve o ca-
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samento do espírito científico ocidental com a sabedoria espiritual do 

oriente. E também em Island se reitera o motivo, incoado pela Utopia de 

More, da vontade ordenadora e legisladora de um sábio que preside ao 

acto de fundação da sociedade ideal. Só que aqui não é um ente singular 

– um Utopus – quem preside à fundação da nova sociedade. O sonho 

acordado de Island tem uma origem bicéfala: um médico escocês edu-

cado no Calvinismo e convertido ao ateísmo e um monarca budista rei-

nando numa ilha – Pala – situada algures no mar Índico conjugam as su-

as vontades e o seu diferente saber na modelação de uma nova ordem 

social55.  

Os ideais de sã e desperta convivência humana, o desenho depu-

rado das possibilidades pragmáticas desses ideais, a estrutura familiar, o 

sistema de educação e o funcionamento global da sociedade da ilha de 

Pala actualizam, neste derradeiro romance de Aldous Huxley, o paradi-

gma da utopia. Mas actualizam também o indissociável e oposto paradi-

gma ideológico que aquele visa anular. Dois exemplos.  

Num diálogo acerca do tema genérico da família, envolvendo 

Will Farnaby, o jornalista repórter, enviado por um magnate ocidental 

para estabelecer contactos com as autoridades de Pala e negociar a ex-

ploração das riquezas petrolíferas do subsolo da ilha, envolvendo, por-

tanto, um representante da próspera sociedade capitalista do século XX 

e uma ilustre cidadã da ilha paradisíaca, Susila MacPhail, a estrutura 
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familiar, ou seja, uma das principais instituições sociais de modelação e 

formação ideológica, matriz responsável por inculcar, transmitir e re-

produzir os modos dominantes e habituais de pensamento e conduta no 

mundo de Will (leia-se, no nosso mundo histórico) é comparada com o 

regime nuclear de relações inter-pessoais que vigorava em Pala (leia-se, 

é comparada com o sistema de ideias e valores utópicos veiculados por 

esse tipo de relações, e que o autor Huxley quer projectar nesta sua nar-

rativa). Susila começa então por explicar a Will a natureza dos vínculos 

familiares e os fundamentos da educação em Pala:  

 

In our part of the world "Mother" is strictly the name of a function. When the 

function has been dully fulfilled, the title lapses; the ex-child and the woman 

who used to be called "mother" establish a new kind of relationship. If they 

get on well together, they continue to see a lot of one another. If they don't, 

they drift apart. Nobody expects them to cling, and clinging isn't regarded as 

anything particularly creditable'. [...] 'Buddhist ethics and primitive village 

communism were skillfully made to serve the purposes of reason, and in a 

single generation the whole family system was radically changed'. [...] 'Let 

me explain [...] in terms of my own particular case – the case of an only child 

of two people who couldn't understand one another and were always quarrel-

ling. In the old days, a little girl brought up in those surroundings would have 

emerged as either a wreck, a rebel, or a resigned hypocritical conformist. Un-

der the new dispensation I didn't have to undergo unnecessary suffering. I 

wasn't wrecked or forced into rebellion or resignation. Why? Because from 
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the moment I could toddle I was free to escape'. [...] 'Whenever the parental 

Home Sweet Home becomes too unbearable, the child is allowed, is actively 

encouraged [...] to migrate to one of its other homes'. [...] 

'We all belong', Susila explained, 'to an MAC – a Mutual Adoption Club. 

Every MAC consists of anything from fifteen to twenty-five assorted couples. 

Newly elected brides and bridegrooms, old-timers with growing children, 

grandparents and great-grandparents - everybody in the club adopts everyone 

else. Besides our own blood relations, we all have our quota of deputy moth-

ers, deputy fathers, deputy aunts and uncles, deputy brothers and sisters, dep-

uty babies and toddlers and teenagers.' 56  

 

A coexistência de regimes familiares compósitos, alternando en-

tre a estrutura tradicional, de origem consanguínea, e a inovadora, de 

natureza voluntariamente mutualista e adoptiva – esta última funcionan-

do não apenas como alternativa terapêutica às potenciais relações de 

neurose da primeira, mas sugerindo, pela via experimental da reversibi-

lidade das funções familiares hierarquizadas, a generalização dos senti-

mentos positivos do afecto consanguíneo a toda a comunidade –, merece 

o descrédito de Will, representante de um certo cepticismo ideológico 

próprio dos anos 60 do século XX (intensificado, como se sabe, nas dé-

cadas seguintes): "Will shook his head. 'Making twenty familes grow 

where only one grew before.'"57  
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E a ironia e o humor conjugam-se na resposta-comentário de Su-

sila, que adopta um discurso semântica e sintacticamente estruturado de 

acordo com uma fórmula estereotipada, homóloga à de uma receita de 

culinária, para evidenciar o contraste entre a qualidade antropológica 

dos dois sistemas familiares e pedagógicos em discussão, o da sociedade 

de Will (leia-se o da sociedade ocidental, contemporânea de Huxley) e o 

de Pala. De acordo com a nossa linha de interpretação, o que satirica-

mente se dá aqui a ler é o contraste entre a potencial distorção que po-

dem exibir os valores ideológicos da sociedade ocidental e a qualidade 

prospectiva dos ideais utópicos, tal como a imaginação de Huxley os faz 

representar. Susila responde a Will : 

 

'But what grew before was your kind of family. The twenty are all our kind'. 

As though reading instructions from a cookery book, '«Take one sexually in-

ept wage-slave', she went on, '« one dissatisfied female, two or (if preferred) 

three small television addicts; marinate in a mixture of Freudism and dilute 

Christianity; then bottle up tightly in a four-room flat and stew for fifteen 

years in their own juice.» Our recipe is rather different. «Take twenty sexual-

ly satisfied couples and their offspring; add science intuition and humor in 

equal quantities; steep in Tantrik Buddhism and simmer indefinitely in an 

open pan in the open air over a brisk flame of affection.» ' 

' And what comes out of your open pan?' he [Will] asked. 

'An entirely different kind of family. Not exclusive, like your families, and 

not predestined, not compulsory. An inclusive, unpredestined and voluntary 
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family. Twenty pairs of fathers and mothers, eight or nine ex-fathers and ex-

mothers, and forty or fifty assorted children of all ages'. [...] 

Hybridizations of micro-cultures – that's what our sociologists call the pro-

cess. [...]. Healthier relationships in more responsible groups, wider sympa-

thies and deeper understandings.58  

 

O segundo exemplo seleccionado para ilustrar a dialéctica ideo-

logia/utopia em Island – dialéctica em que o primeiro dos dois termos 

continua a significar concepções e princípios vigentes numa dada for-

mação social, os quais, pela sua insuficiência, incompletude ou inade-

quação pragmática, são objecto de depreciação e de superação crítica 

por parte dos valores adstritos ao segundo termo – é-nos facultado, mais 

uma vez, por um diálogo envolvendo a personagem do jornalista Will 

Farnaby, que, no contexto, continua a personificar os hábitos de pensa-

mento do mundo ocidental, e uma personagem secundária na economia 

da composição do romance, a enfermeira, Miss Radha, representando a 

alteridade de valores que se querem ficcionalmente veicular. O tema em 

apreço concerne as diferentes filosofias que dão forma a distintas práti-

cas terapêuticas e divergentes concepções do exercício da medicina. Tal 

como no tema da família, e no da educação em geral, o que se patenteia 

na abordagem deste tópico é um contraste de pontos de vista entre o 

modo instituído e o modo alternativo de se configurar teoricamente uma 

dada prática humana. De um lado, a medicina clássica, tal como ela é 
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exercida no ocidente, derivada de uma epistemologia cartesiana que cla-

ra e distintamente compartimentaliza áreas do conhecimento e que dua-

listicamente distingue no ser humano a dimensão inefável da sua alma 

(do espírito, da mente) da do corpo físico e mecânico que a alberga. Do 

outro, a medicina em Pala, inspirada em pressupostos filosóficos dife-

rentes, e que, apesar de serem discernivelmente identificáveis com o 

pensamento oriental, em particular com o budismo, adquirem, no con-

texto da narrativa, um valor utópico. Esta seria uma medicina que não 

derivava a sua prática de uma concepção bivalente e que não fragmen-

tava ontologicamente o ser em matéria visível e espírito invisível; a sua 

principal função era prevenir a ocorrência da doença e, caso ela se mani-

festasse, debelá-la segundo uma metodologia terapêutica holística.  

No decurso do breve diálogo entre Will e a diligente enfermeira, 

Miss Radha, esta informa-o que um grupo de médicos americanos havia 

visitado o hospital central da capital da ilha de Pala, e explica a razão da 

sua visita:  

 

'They wanted to find out why we have such a low rate of neurosis and cardio-

vascular trouble. Those doctors !' She shook her head." I tell you, Mr Farna-

by, they really made my hair stand on end – made everybody's hair stand on 

end in the whole hospital.' 

'So you think our medicine's pretty primitive? 
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'That's the wrong word. It isn't primitive. It's fifty per cent terrific and fifty 

per cent non-existent. Marvellous antibiotics – but absolutely no methods for 

increasing resistance, so that antibiotics won't be necessary. Fantastic opera-

tions – but when it comes to teaching people the way of going through life 

without having to be chopped up, absolutely nothing. And it's the same all 

along the line. Alpha Plus for patching you up when you've started to fall 

apart; but Delta Minus for keeping you healthy. Apart from sewage systems 

and synthetic vitamins, you don't seem to do anything at all about preven-

tion.59  

 

Mais do que uma crítica aos fundamentos epistemológicos da 

medicina clássica ocidental, entrevê-se neste discurso a reprovação de 

um sistema genérico de valores onde aquela se inscreve, isto é, a uma 

ideologia que vê o homem como um ser-objecto eminentemente materi-

al, animado por um mecanismo exposto ao desgaste e eventualmente re-

parável na pretensa autonomia dos seus elementos. O que a jovem en-

fermeira Miss Rhada põe em causa é o modo comum e esquálido de se 

pensar o homem apenas como uma engenhosa máquina de sobrevivên-

cia, asséptica, sintética, cindida do continuo da Vida, e não, como se de-

duz das suas palavras, como uma entidade psicossomaticamente inter-

dependente, susceptível de ser conservada relativamente sã pelo concur-

so de uma educação harmoniosa e integrada de maneira a aperfeiçoar-se 

na mais difícil das tarefas, a de saber viver no corpo uno da Vida. Man-
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ter as pessoas saudáveis, e não limitar-se a curar parcialmente maleitas 

de origem complexa, geralmente associadas ao seu modus vivendi, eis 

pois a tarefa principal da prática clínica desta outra (ideal) sociedade, a 

de Pala, toda ela estruturada segundo princípios axiológico de conteúdo 

espiritual-científico e de alcance preventor das patologias crónicas da 

humanidade. E visto que o ser humano é encarado como uma entidade 

composta de complexas e imbricadas estruturas psicofísicas que intera-

gem em diversos planos da existência, individual e colectiva, e em fun-

ção de múltiplos condicionamentos, internos e externos, não havia que 

procurar, de acordo com estes valores – funcionalmente utópicos no 

contexto da narrativa – uma única causa para a manifestação da doença 

nem preceituar uma terapia que não considerasse a multiplicidade de 

constituintes que integram a totalidade do ser. À pergunta de Will sobre 

a eficácia profilática dessa filosofia médica holística, Miss Rhada res-

ponde que não há panaceias exclusivistas e de hierarquização qualitativa 

que actuem unidimensionalmente  

 

'So there's no panacea.' 

'How can there be?' And she quoted the little rhyme that every student nurse 

had to learn by heart on the first day of her training. 

 

«I» am a crowd, obeying as many laws 

As it has members. Chemically impure 
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Are all «my» beings. There's no single cure 

For what can never have a single cause. 

 

So whether it's prevention or whether it's cure, we attack on all the fronts at 

once. All the fronts,' she insisted 'from diet to auto-suggestion, from nega-

tive ions to meditation.' "60  

 

A prevenção e a cura aqui sublinhadas não devem ser lidas como 

denotando uma semântica ligada exclusivamente ao campo especializa-

do dos cuidados médicos ou evocando apenas a particular eficácia téc-

nica dos serviços e dos profissionais de saúde do sistema médico de Pa-

la. O modelo social que aí vigorava fora pensado – fora sonhado – se-

gundo os mesmos princípios gerais de profilaxia actuante e de adestra-

mento axiológico da comunidade, visando o aprofundamento do auto-

conhecimento da mente e da natureza profunda do ser de cada um do 

seus cidadãos. Em consequência, esperava-se que pudessem ser delidos 

– tanto quanto o permitisse a volitiva plasticidade humana em se auto 

observar por práticas de análise interior e de meditação – os conflitos, as 

patologias e todo o cortejo de injustiças e arbitrariedades que, em todos 

os tempos, tipificam a história da humanidade. Neste sentido, o conteú-

do deste diálogo – relativo à determinação do conceito de saúde e aos 

procedimentos axiomáticos da sua possível efectivação num mundo do-

ente e decadente, ou melhor, num mundo virtualmente exposto à doença 
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e à decadência – funciona, na estrutura do romance, e por analogia com 

as figuras de retórica, como uma verdadeira sinédoque, figura de con-

tracção e representativa de uma unidade de significação maior, neste ca-

so representativa do próprio tema nuclear da narrativa, a sã funcionali-

dade de uma sociedade aperfeiçoada. De facto, a filosofia e a prática da 

medicina na ilha de Pala, enunciadas no discurso de Miss Rhada, con-

densam e espelham os princípios gerais e o sistema de vida asséptico, 

desmistificado e desintoxicado de preconceitos, orientado para a plena 

realidade do aqui agora. Por outras palavras, a descrição do sistema de 

vida saudável, das relações sociais e humanas da ilha de Pala que inte-

gram o nível da estrutura profunda do tema da narrativa Island, projec-

ta-se ao nível da superfície romanesca no discurso de uma enfermeira – 

de uma profissional de saúde – que discorre sobre a natureza e os fun-

damentos filosóficos de um sistema médico concebido para debelar as 

crónicas patologias psicossociais e praticado naquela sociedade de hu-

mana perfectibilidade, de que ela é, precisamente, uma exímia represen-

tante. E, se este é um procedimento romanesco designado pela teoria da 

narrativa por mise en abyme, do ponto de vista da nossa leitura compa-

rativa e deduzida da teorização conceptual da sociologia do conheci-

mento de Karl Mannheim, ele serve para ilustrar, mais uma vez, a de-

núncia de uma ideologia operada pelos valores ideais de uma utopia. É 

que se o recurso à sinédoque serve para ilustrar condensadamente um 
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motivo fabular contido numa dada estratégia narrativa, então essa ilus-

tração tanto pode obedecer a uma intenção judicativa positiva como de-

preciativa. É neste último sentido que se deve ler a parte do discurso de 

Miss Rhada em que critica o sistema de valores sociais que permeiam 

uma dada filosofia médica – identificada com a que predomina na cultu-

ra ocidental – positivista, fragmentada e desarticulada na hiper-

especialização do seu conhecimento redutor, disjuntiva no entendimento 

da constituição psicossomática do ser humano e quase primitiva na 

abordagem das disfunções da actividade mental. No seguimento do diá-

logo mantido com Will Farnaby, e ao referir-se de novo à visita a Pala 

do grupo de médicos ocidentais, a jovem enfermeira confessa que se 

mostrou particularmente chocada com o teor de uma conferência profe-

rida por um dos membros da comitiva, um psiquiatra que não parava de 

fumar, e que tinha sido escolhido pelos seus colegas para dissertar sobre 

o tema da saúde mental. 

 

[...] ' What a lecture ! ' The little nurse held her head between her hands. ' I 

never heard anything like it.' 

' What was it about? ' 

About the way they treat people with neurotic symptoms. We just couldn't be-

lieve our ears. They never attack on all fronts; they only attack on about half 

of one front. So far as they're concerned, the physical fronts don't exist. Ex-

cept for a mouth and a anus, their patient doesn't have a body. He isn't an or-
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ganism, he wasn't born with a constitution or a temperament. All he has is the 

two ends of a digestive tube, a family and a psyche. But what sort of a psy-

che? Obviously not the whole mind, not the mind as it really is. [...] Mind ab-

stracted from the body – that's the only front they attack on. And not even on 

the whole of that front. The man with the cigar kept talking about the uncon-

scious. But the only unconscious they ever pay attention to is the negative un-

conscious, the garbage that people have tried to get rid of by burying it in the 

basement. Not a single word about the positive unconscious. No attempt to 

help the patient to open himself up to the life force or the Buddha Nature. 

And no attempt even to teach him to be a little more conscious in his every-

day life."61  

 

Para além da exprobração, subtil e irónica, à vulgata freudiana, o 

que se pode ler neste fragmento discursivo é uma clara denúncia das 

idiossincrasias de um certo modernismo conceptual, tingido de lingua-

gem freudiana e recamado pela explicação pseudo-científica de reduzir 

o multímodo comportamento do ser humano a motivações últimas de 

natureza oral e anal. O que se pode ler, portanto, é uma diatribe à con-

versão em ideologia da ciência (médica-psiquiátrica) à luz de pressupos-

tos e valores ideais que, não deixando, também eles, de poderem ser 

considerados ideológicos, visto que se filiam, em parte, na doutrina filo-

sófica-espiritual do budismo, revestem-se, todavia, como já referimos, 

no contexto fabular da narrativa, de um carácter utópico. 
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Este ponto do nosso trabalho não poderia ser concluído sem que 

fizéssemos menção a dois singulares exemplos textuais de utopias literá-

rias portuguesa susceptíveis de demonstrar, à semelhança de outros 

exemplos do género, o modo como discursivamente nelas se representa 

o antagonismo entre valores e esquemas de mediação ideológicos e utó-

picos. Dizemos singulares, porque não se divisa na cultura lusa uma tra-

dição ou uma linha de continuidade que articule – como sucede na cul-

tura inglesa –, de modo funcionalmente discreto e intertextualmente re-

verberante, uma prática literária, com assinalável projecção historiográ-

fica e com proteicas variações de forma, que tenha por objecto a descri-

ção ficcional de um modelo de sociedade ideal. E dizemos singulares 

porque se trata efectivamente de duas narrativas em língua portuguesa 

sem nenhum nexo de proximidade estrutural entre si que não seja o de 

serem passíveis de serem categorizadas sob a designação de textos utó-

picos ficcionais. Os contextos histórico-culturais, os motivos autorais de 

composição, as orientações temáticas bem como o grau de complexida-

de diegética que correspondem quer à Irmánia de Ângelo Jorge, quer à 

Utopia III de José de Pina Martins são suficientemente dissemelhantes 

para nos avisarem da pertinente admonição de Roland Barthes sobre as 

tentações suscitadas pelo “demónio da analogia” em exercícios de análi-

se literária comparada. A sua justaposta convocação legitima-se, portan-

to, não apenas como forma de demonstrar em extensão uma das caracte-
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rísticas funcionais do género literário da utopia (a que compreende uma 

tematização dialéctica de sistemas de valores antagónicos), mas tam-

bém, e sobretudo, pelo imperativo de se derrogar a tese de que não há 

utopias portuguesas 62 

Ângelo Jorge (1883-1922), autor português que os critérios de um 

cânone literário erudito definiriam como sendo um escritor menor, foi 

um activista libertário e um polígrafo divulgador de ideias, que, além de 

dirigir publicações efémeras de índole diversa, quer propriamente literá-

ria – A Bohemia (1901), Geração Nova (1904) –, quer de engajamento 

político – Vida (1905-6), Luz e Vida (1905) – quer ainda de orientação 

esotérica espiritualista – Voz do Silêncio (1913) – , foi autor de versos – 

Fugitivas (1902), Penumbra (1903) e de poemas de denúncia social e de 

marcado conteúdo ideológico – Dor Humana (1908), Libertas (1908). 

De entre outras obras de conteúdo pedagógico e ensaístico – Ginástica 

Mental das Crianças (1904), A Questão Social e a Nova Ciência de Cu-

rar (1912) –  Ângelo Jorge é autor de uma curiosa utopia literária Irmá-

nia (1912). 

Publicada numa fase de evolução doutrinal de Ângelo Jorge em 

que este parece agregar à sua concepção social libertária uma visão tele-

ológica e espiritual do significado cósmico da vida e da natureza huma-

na, Irmánia, à semelhança de outros textos do autor, impregnados por 

uma forte motivação ideológica, é definida como “uma novela naturis-
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ta”, e é dedicado a “todos os que sincera e elevadamente trabalham por 

um futuro melhor”. Na realidade, trata-se de uma pequena narrativa que 

não hesitamos em classificar como uma utopia literária, concebida se-

gundo as regras clássicas de composição do género: um náufrago é aco-

lhido por uma comunidade insular cuja organização se apresenta como 

ideal relativamente ao plano histórica da realidade social de que ele 

provém. Neste caso “a ilha misteriosa” em que se acolhe o “moço náu-

frago” Manfredo caracteriza-se por ser habitada por uma população in-

dígena que pratica um regime alimentar vegetariano e um modo de co-

municação inter-pessoal fundado nos princípios do respeito pela nature-

za em geral, incluindo todas as formas de vida animal, e de amor ao 

próximo, consentâneos com a qualidade edénica do seu modo geral de 

vida. Manfredo optará por permanecer na ilha e, sem perturbar a harmo-

nia pastoral e socialmente igualitária vigente, introduzirá um programa 

de ensino da língua francesa visando a sua adopção como língua de co-

municação e de conhecimento dos raros e estimáveis bens culturais da 

“civilização burguesa”. No final, a Irmânia, beneficiando dos benignos 

progressos técnicos e científicos fomentados por Manfredo, é apresen-

tada como um modelo de convivência humana e de harmonia social a 

ser generalizada ao mundo inteiro.  

Uma das curiosidades desta utopia é que a personagem visitante 

da ilha (Manfredo) ocupa uma função central, não só do ponto de vista 
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da sua relevância na economia da narrativa (detendo por esse facto o es-

tatuto narratológico de protagonista), mas porque, ao contrário do que é 

comum na modelização da utopia literária, o sistema de valores que ele 

representa são já os da sociedade ideal que visita. Naturista e adepto de 

um vegetarianismo militante de cunho teleológico – "O Reino Vegetal 

[teria certa vez escrito Manfredo num tom que o próprio reconhecerá ter 

sido excessivo] guarda em si, não o duvido, integro, misterioso, o prin-

cípio incognoscível da Perfeição da Vida" – 63, o protagonista é acolhi-

do por uma população insular que vivia segundo esses mesmos princí-

pios dietéticos e praticando uma forma livre de comunismo económico e 

social. São, portanto, várias as situações em que o grau de surpresa de 

Manfredo desencadeado pelo conhecimento que vai adquirindo do sis-

tema de valores da Irmánia é atenuado, se não mesmo anulado, pela sua 

prévia adesão intelectual tanto à doutrina económica e social do comu-

nismo libertário, como à ética do naturismo-vegetarianismo que vigora-

va naquela "ilha desconhecida"64. Apesar daquela sociedade ser, portan-

to, uma espécie de materialização do ideal de vida sonhado por Manfre-

do, ou seja sonhado pelo visitante do "[p]aís da ciência e da maldade"65, 

apesar do seu estatuto se confundir com o do anfitrião e guia, ou seja 

com a personagem que neste tipo de narrativas opera como o descritor 

apologético da ordem social utopista, a sua conduta não deixa de mani-

festar, por vezes, marcas da ideologia da sociedade de que provinha (e 
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que nesta utopia corresponde à da sociedade do autor Ângelo Jorge, isto 

é, à da sociedade portuguesa do princípio do século XX). O exemplo, 

entre outros possíveis, que desejaríamos apresentar deste singular texto 

literário utópico português, revelador do mecanismo que dialectiza no 

plano discursivo a oposição ideologia/utopia, não coloca em situação de 

antagonismo, como nos exemplos anteriores, juízos de personagens en-

formados por oponíveis sistemas de representação do mundo, antes re-

leva de um conflito interior do próprio protagonista. Na Irmánia, o grau 

de liberdade de costumes dos seus íncolas era caracterizado, em con-

formidade com axiologia do regime naturista, por um grau de inocência 

isento de sentido pudor ou de culpa inconsciente pela exibição da nudez 

física. A narração, a dado passo, do banho matinal tomado ao ar livre 

pelos habitantes da Irmánia constitui a circunstância reveladora do con-

flito de consciência de Manfredo mediante o qual surge dramatizada a 

oposição entre a reprodução da moral (ideologicamente dominante), que 

estigmatiza a nudez pela sua identificação com a luxúria, e a moral (ide-

almente inocente) que a derroga de qualquer sinal de impudicícia. 

 

À luz baça da madrugada os corpos harmoniosos, suprema maravilha de 

esthética, dos tres filhos de Irmánia, destacavam-se na agua tépida onde as 

raizes de gigantescas arvores e de mil caules de arbustos das margens iam, 

occultamente, dessendentar-se. […] 
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E, pae e filhos, expunham-se mutuamente os corpos nús com uma ingenuida-

de de creanças, naturalmente, sem sobressaltos nem temores. 

Contemplava o moço náufrago a singela scena entre encantado e surprezo, ao 

tempo em que, do rio, os companheiros o incitavam: 

- Então? Vamos! 

- À agua ! 

Ah! Os seus preconceitos de homem civilisado tinham lançado fundas raízes 

na sua alma! 

Uma secreta vergonha, falsa e gratuita, o espicaçava. […]  

Foi-lhe mister, para isso, um supremo esforço de vontade e um relembrar, ra-

pido como um relampago, das suas antigas theorias de liberdade e vida. […] 

«Não seria o pudor um sentimento falso, convencional, creado pela Civilisa-

ção com o uso illogico do vestuário?  

«Não teria sido creado o corpo humano para andar, nú, ao sol? 

«Não expunham os animaes os corpos á vontade? 

«Não faziam o memso as creanças enquanto lhes não incutiam a hypocrita 

ideia da vegonha do corpo? 

«O nú é casto, quando castos são os olhos que nele poisam. […] 

«Os pensamentos máus de libidonisidade da satyriase moderna são creados 

exclusivamente pelo homem, e tão nobres e dignos são os orgãos da geração 

– que nas escolas civilisadas illogicamente se amputam das estampas anató-

micas – como quaisquer outros orgãos do corpo humano» 

E sem hesitar mais, Manfredo despiu a clamide e lançou-se á agua, indo cahir 

proximo a Violeta que o recebeu, rindo e brincando, a tirar-lhe ao rosto com 

as mãos abertas.66 
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A segundo utopia literária em língua portuguesa que desejaríamos 

convocar é um caso muito singular na história do género em estudo da-

das as explícitas articulações de sentido que mantém com a Utopia de 

Thomas More. Referimo-nos à voluminosa obra Utopia III que, explici-

ta e ludicamente, convoca o texto matricial do humanista Inglês toman-

do-o como subtexto ou documento ficcional motivador para a composi-

ção do seu enredo. O seu título é inequívoco, o seu autor real, o estudio-

so do humanismo renascentista – já várias citado no nosso trabalho –, 

conhecedor erudito e leitor apaixonado da Utopia de More, José de Pina 

Martins, de parceria com o autor fictício Miguel Mark Hytlodeu, des-

cendente da personagem fictícia inventada por More, Rafael Hytlodeu. 

Uma (simulada) co-autoria, portanto, em que um dos escritores se apre-

senta "consaguineamente" vinculado à personagem quinhentista a quem 

More imageticamente atribuiu a função de descobridor e de relator da 

ilha da Utopia. A singularidade deste exemplo textual prende-se também 

com a data relativamente recente da sua publicação, que, com fino sen-

tido de humor, aliás constante no encadeamento da narrativa, é assim 

anunciada no cólofon : "No Dia 21 De Março De 1998, Sábado Festa 

Do Equinócio Da Primavera Na Utopia Nova Se Acabou De Imprimir 

Utopia III De Miguel Hytlodeu e De J. Pina Martins […] Em Ulisseia 

Lísia Antiga Berço de Rafael Hytlodeu O Nauta Lísico de Utopia I" Esta 
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notícia, contendo informações a um tempo fabulosas e reais, além de re-

flectir a estratégia da composição da narrativa que, à semelhança da 

Utopia de More, joga com o constante reenvio para a representação (crí-

tica) da sociedade coeva (neste caso, a portuguesa) do seu autor, dá a 

medida do sentido lúdico e do tom intrigante que percorre a composição 

da obra.67. O sentido lúdico, que, aliás, actualiza também uma das face-

tas da narrativa moreana, está patente na atribuição de uma data da im-

pressão da Utopia III – "21 de Março de 1998, Festa do Equinócio da 

Primavera" – correspondente à sincrética justaposição das duas ordens 

temporais reguladoras dos dois planos espaciais, o real –"Ulisseia" / 

Lisboa – e o imaginário – "Utopia Nova" –, identificados em situação de 

justaposição como os dois principais cenários que sustentam o desen-

volvimento da narrativa e donde são respectivamente originais os seus 

dois autores, o veraz, Pina Martins, e o ficcional, Miguel Hytlodeu. O 

tom intrigante, por outro lado, é verificável quer na designação arcaica 

da toponímia – Ulisseia (por Lisboa) e Lísia (por Portugal) –, quer na 

adjectivação de valor contrário dos lugares enunciados – Utopia Nova e 

Lísia Antiga –, quer ainda pelo paralelismo dos títulos enumerados das 

narrativas – Utopia III e Utopia I – e pelo paralelismo onomástico – 

Miguel Hytlodeu e Rafael Hytlodeu – para referir a linhagem familiar 

dos relatores responsáveis pelos informes sobre a sociedade ideal cor-

respondentes a duas distintas épocas. 
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Mas se facilmente se entende o uso do adjectivo "nova" para de-

finir a sociedade da Utopia do último quartel do século XX por oposição 

a "antiga" (qualificativo omisso mas deduzível pelo contexto da enunci-

ação) para caracterizar a sociedade da Utopia do primeiro quartel do sé-

culo XVI, já o uso deste adjectivo na expressão "Lísia antiga" (Portugal 

antigo) se revela intrigante. De facto, ele funciona como antónimo da 

designação toponímica de uma das três ilhas (a "Nova Lísia") do arqui-

pélago da "Utopia Nova", que, por acidentes geológicos naturais, terá 

sobrevindo à configuração original da ilha ideal a que terá aportado no 

século XVI o "Nauta Lísico" Rafael Hytlodeu. A "Utopia em 1995"68 é, 

portanto, uma "Nação" cujo território é composto por "três ilhas vulcâ-

nicas"69, designadas por "Nova Ânglia", "Nova Ausónia" e "Nova Lí-

sia"70. Esta tripla nomenclatura, composta paradoxalmente por um ad-

jectivo (nova) a cujo valor semântico de modernidade se associam, res-

pectivamente, os nomes arcaicos dos países Ânglia (Inglaterra), Ausó-

nia, (Itália), Lísia (Portugal), configura uma inventiva fórmula de identi-

ficação espacial que, a um tempo, projecta um duplo efeito semântico. 

Por um lado, e em conformidade com o código narrativo da utopia clás-

sica, sugere uma representação idealmente simétrica do modo real e im-

perfeito do funcionamento de sociedades historicamente identificáveis; 

por outro, procede a uma subtil homenagem às três culturas nacionais 

envolvidas na génese do género narrativo utópico: à inglesa, por estar 
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associada ao nome do humanista inglês, autor do texto matricial Utopia, 

à italiana por estar relacionada com o alvorecer do movimento intelectu-

al do Humanismo europeu, isto é, com um movimento cultural procla-

mador da soberana autonomia da Razão humana e, como tal, propício à 

emergência de um texto com características singulares de crítica social e 

de especulação sobre a ideia de justiça colectiva e, finalmente, à portu-

guesa – já homenageada, aliás, por Thomas More quando atribuiu a na-

cionalidade lusa a Rafael Hytlodeu – por ter contribuído pioneira e de-

terminantemente para a abertura do conhecimento geográfico do mundo, 

redimensionando-o nas suas várias escalas de funcionamento humano e, 

desse modo, fazendo ampliar, por via da experiência e da observação da 

realidade, o programa de avaliação crítica e de investigação racional que 

dá fundamento ao movimento do Humanismo da época do Renascimen-

to. 

A qualidade intrigante da trama da obra está igualmente contida 

na atribuição do numeral romano III ao seu título. Não se trata, porém, 

de uma indicação de um terceiro sucedâneo da Utopia de More, posteri-

or àquele que, na história do utopismo literário, pode, pelas suas resso-

nâncias intertextuais, ser eventualmente considerado, como sendo o se-

gundo, a comédia da autoria de um tal Edward Howard, The Six Days 

Adventure, or the New Utopia, publicada em Londres, em 1671, e cujo 

enredo gira em torno da rocambolesca tomada do poder pelas mulheres 
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utopianas71. A explicação é outra, de cariz, por assim dizer, estruturante, 

associada à simbólica do número três, cuja divertida e reiterada convo-

cação ao longo da narrativa actualiza ironicamente o tópico – tão co-

mum nas utopias clássicas literárias – do rigor perfeccionista e da orde-

nação matemática dos ritmos da vida. Isso mesmo se pode verificar logo 

no paratexto que precede o início da narrativa, isto é, num tipo de do-

cumento preliminar, também utilizado na Utopia, embora neste caso sob 

a forma de correspondência epistolar, e cuja função reproduz a mesma a 

intenção lúdica prosseguida por More de atribuir verosimilhança ao teor 

do relato. Sob a forma de um preâmbulo explicativo, lê-se então no refe-

rido paratexto de Utopia III: "Theodorus Deodatus, humanista utopiano, 

havia concluído a redacção de Utopia II. O texto estava já impresso por 

uma tipografia de Amauroto quando o terramoto de 1737 reduziu a es-

combros toda a cidade. Só se salvou uma folha do último caderno, con-

tendo nove linhas da página 333."72 O recurso ao numeral três está, por-

tanto, tal como se pode depreender pela citação, subordinado à irónica 

intenção de o enunciar, quer singularmente quer sob a forma de múlti-

plo, ao longo de toda a narrativa como unidade de medida para caracte-

rizar e ordenar as mais diversas ocorrências e situações.73 

Retomando a mesma estratégia narrativa da Utopia, enquanto tex-

to escrito por Thomas More a partir do relato que lhe fez Rafael Hytlo-

deu do funcionamento da sociedade ideal do século XVI, a Utopia III 
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apresenta-se, assim, como a narrativa escrita por Pina Martins a partir 

do relato do funcionamento do estado actual dessa sociedade ideal tal 

como este lhe foi comunicado por Miguel Hytlodeu. "Temos, assim, 

uma réplica moderna de Utopia I, de algum modo complemento da sua e 

da nossa modernidade"74, lê-se no fim do capítulo "A Revelação Numi-

nosa" em que se dá conta das peripécias que rodearam a génese e se 

apresentam as razões da finalidade da composição da obra. 

Embora a estrutura narrativa de Utopia III não seja um decalque 

isomorfo da Utopia I, não fazendo, portanto, corresponder a representa-

ção de duas sociedades antagónicas ao conteúdo diegético de duas par-

tes ou "Livros", ela segue a mesma estratégia de enunciação do texto 

matriz ao colocar em situação de contraste o dado real com a projecção 

ideal. Para tanto, cabe à personagem Miguel Hytlodeu que, na condição 

de embaixador da Utopia Nova visita o país de que foi natural Rafael 

Hytlodeu, a mesma função que coube a este seu antepassado – obvia-

mente noutro contexto temporal e nacional e com outros interlocutores – 

de protagonizar simultaneamente a crítica à ordem (histórica) instituída 

e de descrever a coexistente (e imaginária) ordem ideal. É, portanto, a 

sociedade portuguesa dos fins do século XX que, nos seus mais diversos 

planos, se constitui como o objecto da sondagem e inventário crítico de 

Miguel Hytlodeu que, para tanto, conta com a estimulante oposição e 

interpelação dialogante da personagem do seu interlocutor, Pina Mar-
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tins. De modo subtil, a motivação de sátira pedagógica e a estratégia 

ficcional da Utopia de More são retomadas em Utopia III por Pina Mar-

tins, . De facto, tal como o havia feito Thomas More sob a dupla identi-

dade ficcional de Miguel Hytlodeu e da sua própria designação onomás-

tica, pressente-se mesmo que o autor empírico Pina Martins se projecta 

dramaticamente numa discreta cisão de dois alter egos ficcionais, o de 

Miguel Hytlodeu e o que identifica com seu nome próprio, com a função 

de protagonizarem pontos de vista, senão contraditórios, pelo menos 

discretamente divergentes entre si e de assegurarem desse modo o de-

senvolvimento da tensão narrativa.  

Seria demasiado redutor – e a modelização da narrativa é sufici-

entemente elaborada para rejeitar tal leitura – identificar Miguel Hytlo-

deu como o representante exclusivo do modelo de pensamento utópico e 

Pina Martins como protagonizando o esquema de representação da or-

dem ideológica instituída. De facto, em muitas situações, ambos pare-

cem imbuídos do mesmo espírito utopista na crítica ao funcionamento 

das instituições da sociedade portuguesa e europeia contemporâneas, e 

por consequência à ideologia que lhes serve de suporte, se bem que Mi-

guel Hytlodeu seja discursivamente mais contundente nas suas censuras. 

Para além de desempenhar um papel idêntico ao do seu antepassado, ca-

be-lhe também a função de relatar, "a contrario o que ocorria na uto-

pia"75 O longo capítulo "O Confronto de Dois Mundos" é, como se pode 
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depreender pelo sentido do título, ilustrativo daquilo que designámos, 

tomando de empréstimo a figura bifronte da mitologia clássica, por mo-

delo de Janus da funcionalidade semiodiscursiva da utopia literária. O 

exemplo que seleccionámos do processamento desse modelo em Utopia 

III é particularmente incisivo, porquanto se reporta ao funcionamento da 

instituição universidade, que, em termos sociológicos e culturais, tanto 

pode ser concebida como um mero aparelho reprodutor de hábitos en-

formados por uma maneira colectiva e hegemónica de pensar, como se 

constituir num reduto ideal de demanda intelectual da verdade. Na pers-

pectiva da personagem do professor Pina Martins, essa demanda "críti-

ca, problemática, inquiridora"76 tem como superior demonstração o 

exemplo prosseguido pelo ideário do Humanismo que, pelo conjunto 

dos discursos da personagem Miguel Hytlodeu, se deduz ter sobrevivido 

modelarmente na Utopia Nova, não só como guia da educação geral pú-

blica, mas sobretudo como modelo inspirador do conceito de Universi-

dade e da sua correspondente cultura científica. Estando o movimento 

intelectual do Humanismo associado ao Renascimento Europeu, não 

surpreende pois que a lógica do regresso a um estado originário e ilumi-

nador para o conhecimento da condição humana seja proposta pelo uto-

piano novo Miguel Hytlodeu como condição para o progresso e para a 

regeneração civilizacional. Assim, quase no final de uma longa perora-

ção crítica contra o deficiente e degradado estado do sistema educativo 
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"Lísico", em particular contra o sistema de ensino das Humanidades 

prosseguido nas suas Universidades, Miguel Hytlodeu proclama que a 

regeneração da "Última Escola", como componente nuclear da regene-

ração espiritual da sociedade ocidental, metonimicamente representada 

pela sociedade portuguesa, tenha de regressar a um estado originário 

restituidor das mais puras e doutas qualidades humanas. Em tom de fata-

lidade prescritiva, afirma Miguel: "Nós precisamos de um novo nasci-

mento. De um novo começo. Temos de regressar ao Génesis"77 

O ideal de um regresso ao espírito de exigência, rigor e probidade 

intelectuais, apanágio da cultura humanista, constitui, pois, o motivo 

central do subcapítulo de Utopia III que põe em confronto a "Universi-

dade Lísica" e a "Última Escola Utopiana". Esse ideal decorreria aliás 

da filosofia social dominante da Utopia Nova : "Nós colocamos [afirma 

Miguel Hytlodeu] o Homem no centro do Universo como agente primei-

ro do devir histórico, como agente da História"78.  

Apesar de reconhecer que a "Última Escola Utopiana" carecia de 

ser democraticamente reformada no sentido de assegurar um funciona-

mento orgânico mais representativo dos diferentes sectores que a com-

punham (professores, alunos e administrativos), Miguel Hytlodeu de-

monstra haver uma incomparável superioridade qualitativa do ensino 

universitário utopiano quando comparado com o sistema lísico, que 

"não pode ser visto avulso dos outros níveis utopianos da Educação, 
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pois todos os graus de docência estão interligados."79. Assim, e median-

te uma descrição desses diferentes níveis na Utopia Nova, organizados 

de maneira a preservar o magistério humanista da procura e vivência da 

verdade "naturalmente racional e racionalmente natural"80, segundo uma 

lógica promotora de um alto padrão de formação cívica e intelectual, 

Miguel Hytlodeu passa em revista – e neste contexto não podemos dei-

xar de identificar o conteúdo do seu discurso com o próprio pensamento 

sobre a matéria em análise do autor empírico da Utopia III Pina Martins 

– as debilidades estruturais, sobretudo no campo das humanidades, do 

ensino universitário contemporâneo português. No essencial, as objur-

gatórias de Miguel Hytlodeu visam três situações: a incompetência 

oportunista de pseudo-doutores que demonstram não possuir uma sólida 

formação compatível com o título do seu grau académico, muitas vezes 

obtido em circunstâncias duvidosas e sem reconhecimento científico por 

um júri crível e especializado; a proliferação de teses académicas domi-

nadas por um ensaísmo pretensioso e obscuro, em detrimento da ausên-

cia do espírito científico professado pelo exemplo dos eruditos humanis-

tas e fundado no paciente e diuturno trabalho de pesquisa e análise críti-

ca das fontes documentais; finalmente, a ancilosada concepção de um 

ensino ex cathedra, de teor mais ideológico do que propriamente cientí-

fico.  
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A dialéctica ideologia /utopia pode, portanto, ser ilustrada, neste 

derradeiro exemplo textual, pela correspondente derrogação de um ensi-

no reprodutor de sofísticas e dogmáticas explicações, falho de uma ver-

dadeiro espírito crítico de inquirição da realidade, por um lado, e pela 

aspiração do retorno ao magistério insuperável dos sábios humanistas, 

por outro. Os fragmentos textuais que se seguem são elucidativos, e am-

bos são verbalizados, como não podia deixar de ser, pelo discurso da 

personagem nova utopiana Miguel Hytlodeu. Assim, respondendo à 

pergunta da personagem do professor Pina Martins "Que fazer perante 

aqueles docentes que se consideram eles mesmos monstros sagrados, 

não permitindo aos discípulos a menor liberdade crítica em relação aos 

seus juízos […]?"81 a resposta do "D. Miguel das Utopias", como, com 

ironia benevolente, também é identificado Miguel Hytlodeu, é :  

 

Esse género de barão catedrático – é ainda pior do que aqueles que, por ne-

gligência ou incompetência, permitem, contra o rigor científico, toda e qual-

quer abordagem – impressionista ou fumiste que seja – de ordem pseudo-

filosófica ou pseudo-historiográfica. […] [O]s que se julgam possuidores de 

uma verdade absoluta – atingível através de uma única via metodológica – 

esses são insusceptíveis de modificação. Com a idade convertem as suas cer-

tezas em dogmas, de uma rigidez total. 

Sabemos […] que tais "barões da cátedra" são incapazes de uma reconversão. 

Não obstante, há que procurar convencê-los racionalmente uma e muitas ve-
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zes que a ciência verdadeira não aceita dogmas, nem certezas absolutas, mas 

é crítica, problemática, inquiridora. [M]esmo como investigadores poderão 

ser perniciosos à ciência, porque terão sempre do conhecimento – que é por 

definição saber hipotético e dubitativo – uma visão dogmática. […] Se não se 

ativerem à lição das fontes – mas devidamente criticadas – acabarão eles 

mesmo por ser ídolos com pés de barro, desabarão do alto da sua vaidade e 

ficarão reduzidos a mil pedaços. Alguns deles, depois dos 66 anos, são irre-

cuperáveis. Há que deixá-los na sua marginalidade na sua nulidade. É todavia 

curioso que sujeitos como os que acabo de descrever só proliferem no mundo 

vétero-lísico ou, melhor, não-utopiano. 82  

 

Em alternativa, o que D. Miguel das Utopias propõe, e aqui radica 

a dimensão idealista desta singular utopia literária portuguesa, é que a 

"Universidade Lísica", e por extensão as "Últimas Escolas do Ociden-

te", progridam no cultivo do espírito racional científico, enformador de 

uma ética intelectual e social, segundo a lição dos humanistas. Ouçamo-

lo, uma derradeira vez, interpelando o professor Pina Martins:  

 

Não lhe parece, meu caro professor, que se os ministros ou magistros das Es-

colas se apostarem em regressar à Natureza, à experimentação, aos laborató-

rios, às fontes do saber, ao estudo comparado e crítico dos textos e das edi-

ções originais, terão dado um passo verdadeiramente gigantesco para a res-

tauratio ab imis, para o regresso ao bom caminho, para a purificação do espí-

rito tão anelada? Não estará aí a via mais aconselhável para aportar à verda-
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deira educação das elites, à formação do escol, à mobilização dos melhores 

com vista a um autêntico retour aux sources da ciência, da cultura, da civili-

zação? 83 

 

Poderíamos multiplicar os exemplos, extraindo-os tanto destas 

narrativas como eventualmente de outras – principalmente em língua 

inglesa – que univocamente pertençam ao género literário da utopia, pa-

ra demonstrar a dialéctica ideologia/utopia, tal como esta foi explicitada 

pelos contributos teóricos da sociologia do conhecimento de Karl Man-

nheim, que define o primeiro termo como representando, genericamente, 

valores e ideias instituídas e dominantes numa dada formação social, e o 

segundo como índice de possibilidades de sociabilidade futura, ou como 

prospectiva de um novo código de princípios axiológicos ordenadores 

do funcionamento da sociedade. 

É evidente que o valor hermenêutico da análise que acabámos de 

fazer se afere pela cuidada e adequada transferência para o campo da 

exegese literária do sentido elementar atribuído pelo sociólogo alemão a 

ambos os conceitos, cuja precisa determinação, como vimos, foi feita no 

quadro de uma teoria social e não no âmbito de uma teoria da literatura 

que os tivesse adoptado e requalificado como eventuais instrumentos 

operatórios da crítica literária. O que não invalida, a nosso ver, que se 

possa proceder a uma leitura assistida pelo valor heurístico de tais con-
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ceitos, precisamente porque essa leitura tem por objecto textos literários 

investidos de um indisfarçável programa de ideias axiológicas, políticas, 

sociais e culturais Podemos mesmo inferir que nenhuma narrativa utópi-

ca – no sentido em que pelo adjectivo "utópico" se designa a descrição 

do funcionamento de uma comunidade projectada como se fosse ideal – 

pode contornar essa dialéctica, seja ela qual for a teoria que a fundamen-

te, seja ela qual for a leitura individual que suscite. O que coincide, em 

parte, com as palavras de uma autora já citada, Hélène Greven-Borde, 

quando, ao se referir ao extravio do valor significativo e à erosão do po-

der apelativo do romance utópico devido à anisocronia ou hiato históri-

co entre a conjuntura específica que determinou o acto da sua escrita e a 

conjuntura da sua posterior recepção, declara:  

 

Mais do que qualquer outro, o leitor da utopia participa na construção de um 

mundo ideologicamente diferente, de que pode aprovar ou rejeitar os funda-

mentos. A atitude de espectador neutro é-lhe, se não interdita, pelo menos ex-

tremamente difícil de conservar. Ora, embora o juízo do leitor dependa do 

ambiente histórico, económico, tecnológico e, claro está, cultural, a difícil ta-

refa de convencer, ao invés e contra o envelhecimento do cenário utópico, 

compete evidentemente ao artista criador do mundo desconhecido. Assim se 

manifesta [...] a interacção da ideologia e da estética num quadro semântico 

ameaçado de obsolescência devido à tendência do homem em ajuizar todas as 

coisas segundo os critérios do Presente. 84 
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A despeito das suas distintas e respectivas funções, quer a ideo-

logia – como instrumento de legitimação e de reprodução conceptual de 

uma ordem social dada –, quer a utopia – como catalisador de transfor-

mação e de produção imaginada de uma ordem social projectada –, têm 

em comum o facto de serem ambas processos de origem ideal, no senti-

do em que este termo denota a predominante função da actividade cog-

nitiva-mental na ordenação, construção e representação do mundo. É 

que, ao procurar transgredir a ordem ideológica instituída, a utopia 

compromete-se em inventar uma outra ordem de valores, e, neste senti-

do, toda a utopia com intenções sociais ou com desígnios de intervenção 

pragmática é virtualmente configuradora de uma contra ou pré ou futura 

ideologia. Qualquer narrativa literária filiada deliberadamente no imagi-

nário utópico – e seria talvez produtivo saber se há alguma figuração 

imaginária, literariamente veiculada, que não seja utópica –85 joga com 

princípios, ideias e valores que, por mais bizarros, fantasiosos ou inexe-

quíveis que sejam, procuram, na demonstração persuasiva da sua coe-

rência axiológica, implicar ideologicamente, como diz H. Greven-

Borde, o seu leitor. Parece, pois, quase impossível – e procuraremos 

demonstrar e exemplificar textualmente na parte final deste trabalho a 

reserva de possibilidades utópicas-existenciais-literárias prometida pelo 

valor de excepção do advérbio "quase" – desarreigar da mente humana 
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falsos conceitos e imagens, fantasmagorias socialmente determinadas, 

ilusões que, constituindo-se sob a forma de ideologia ou sob a forma de 

utopia, vêm condicionar a percepção objectiva e clarificadora da reali-

dade. Essas imagens manipuladoras e distorcidas do dado real, foram 

designadas por ídolos pelo filósofo inglês do Renascimento e autor da 

utopia New Atlantis, Francis Bacon. 

 

 

 

4. A determinação particular do conceito de ideologia de Karl Man-

nheim e a teoria dos ídolos de Francis Bacon. A fundamentação 

epistemológica da investigação e da prática científicas no Novum 

Organon e na Instauratio Magna. A alegorização dessa prática na 

utopia New Atlantis. A equivalência entre o valor de conhecimento 

das pesquisas científicas e o das descobertas geográficas. 

 

 

 

A perspicácia analítica da doutrina dos ídolos de Francis. Bacon, 

afigura-se-nos merecedora de uma breve exposição, visto que só por ela 

se pode compreender o tema geral da utopia New Atlantis, que dese-

jamos aqui analisar, não apenas devido ao seu estatuto de clássico do 

género, mas, e sobretudo, pela função heurística que ocupa no plano de 

ideias a desenvolver nesta dissertação.  
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Convém, entretanto, precisar que Karl Mannheim referiu-se à 

doutrina dos ídolos quando, ao perspectivar historicamente a evolução 

do conceito de ideologia, procedeu à distinção entre a sua determinação 

particular – de âmbito psicológico e individual – e a sua determinação 

total – de âmbito social e funcional. Para Mannheim, a concepção parti-

cular de ideologia exprime um fenómeno intermédio situado entre dois 

pólos, entre a simples mentira e um erro proveniente de um distorcido e 

defectível aparato conceptual. Essa concepção diz respeito a uma esfera 

de erros, de natureza psicológica, os quais, contrariamente ao engano 

deliberado, não são intencionais, mas procedem inevitável e involunta-

riamente de certas causas determinantes. De acordo com esta interpreta-

ção, a teoria dos idola de Bacon pode, em certa medida, ser encarada 

como uma precursora da concepção moderna de ideologia."86. Concep-

ção que, segundo o sociólogo, é afectada e determinada pela sua intrín-

seca, embora involuntária, equivocidade, incongruência ou refracção re-

lativamente ao plano do real, tomado este como dado supostamente neu-

tro e objectivo.  

É na obra redigida em latim Novum Organum (O Novo Organon 

– termo que foi utilizado por Aristóteles para intitular o seu tratado so-

bre Lógica, e que literalmente significa instrumento de conhecimento), 

que Francis. Bacon desenvolve a doutrina dos ídolos. Em apêndice à 

edição original de 1620 daquela obra, foi inserida a Instauratio Magna 
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(A Grande Instauração) que contém a sinopse do monumental programa 

de renovação da ciência proposto pelo filósofo, e que ele concebeu di-

vidido em seis partes. A segunda parte, a única integralmente redigida e 

terminada, a que trata da formulação do novo método da ciência, intitu-

la-se, precisamente, Novum Organum, ou Directrizes para a Interpreta-

ção da Natureza87. Concebido sob a forma de aforismos, em particular o 

primeiro dos dois livros que o integram, tanto pela concisão, como, às 

vezes, pelo nível de poeticidade exibido, é este um dos tratados funda-

mentais na história da filosofia da ciência – tal como esta se desenvol-

veu na cultura do Ocidente, sobretudo a partir do Renascimento – dado 

que nele se contém a primeira exposição sistemática da constituição do 

método indutivo do pensamento científico. O modelo de ciência propos-

to por Francis. Bacon – e não cabe aqui depor sobre a sua maior ou me-

nor importância ou genuíno grau de originalidade relativamente a outras 

propostas epistemológicas de ruptura com os paradigmas do pensamen-

to filosófico da Europa do seu tempo (por exemplo, o de Galileu.) – rea-

ge simultaneamente contra o método silogístico do aristotelismo esco-

lástico e contra o empirismo desestruturado e teoricamente inconse-

quente. Ambas as atitudes, a primeira excessivamente fechada na sua 

esfera de conceitos estéreis, a segunda por se deter apenas no particula-

rismo da experiência sem daí induzir leis de validade geral e universal, 

mereceram a crítica do filósofo, uma vez que, em seu juízo, tais concep-
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ções e práticas não favoreciam nem o verdadeiro conhecimento da natu-

reza nem o progresso da ciência. Segundo Francis Bacon, a oposição in-

conciliável e irredutível entre o aristotelismo e o empirismo apenas con-

duzira à polarização de procedimentos inconsequentes na abordagem 

dos fenómenos da natureza, a uma posição teórica sem demonstração 

prática por um lado, e a uma prática experimental sem uma coerente es-

trutura de interpretação e codificação teórica, por outro. A sua proposta 

é diferente e condensa-se nesta bela metáfora contida no aforismo 95 do 

Livro I :  

 

Todos aqueles que até hoje se ocuparam das ciências foram ou empiristas ou 

dogmáticos. Os empiristas, à maneira das formigas contentam-se com amon-

toar e consumir; os dogmáticos, à maneira das aranhas, tecem teias a partir da 

sua própria substância. Mas o método da abelha situa-se a meio: recolhe a sua 

matéria das flores dos jardins e dos campos, mas transforma-a e dirige-a atra-

vés de uma faculdade que lhe é própria. O verdadeiro trabalho da filosofia 

cabe perfeitamente nesta imagem. Não procura o seu único ou principal apoio 

nas forças do espírito, e a matéria que a história natural e as experiências me-

cânicas lhe oferecem não é depositada tal e qual na memória, é modificada e 

transformado pelo entendimento. 88 

 

Ora, é mediante a formulação deste novo método, teórico-

prático, que, segundo Bacon, se torna possível induzir (transformar co-
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mo a abelha) – pela via do entendimento esclarecido, e a partir da ob-

servação reiterada e estruturada de fenómenos particulares – axiomas 

racionais de validade geral que permitam integrar e constituir uma ciên-

cia da natureza isenta de preconceitos, isenta de ídolos.89 É, todavia, 

importante sublinhar que o empirismo de Bacon não sobrevaloriza os 

dados da experiência, mas procura realizar uma síntese produtiva e har-

mónica destes com os resultados da reflexão, isto é, procura racionalizar 

os dados empíricos. O que o filósofo inglês procura fundamentalmente 

expor no Novum Organum são as condições metodológicas que possibi-

litem a constituição de uma ciência da natureza objectiva e decifradora 

da mecânica dos fenómenos, com base num princípio de explicação 

imanente e causal. É nesse quadro teórico que se inscreve a sua perti-

nente exposição da doutrina dos ídolos, que, genericamente, significam 

os preconceitos, as falsas construções de origem mental, eminentemente 

espectrais e fantasmagóricas que condicionam, turvando e distorcendo, 

a percepção real da realidade e as verdadeiras práticas de decifração ci-

entífica90 . 

Francis Bacon distingue quatro classes de ídolos "[...] que asse-

diam o espírito humano. No sentido de uma maior clareza, demos-lhe 

nomes distintos: chamaremos ao primeiro género Ídolos da Tribo (Idola 

Tribus), ao segundo género, Ídolos da Caverna (Idola Specus), ao tercei-
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ro género, Ídolos do Foro (Idola Fori), e ao quarto género Ídolos do Te-

atro (Idola Theatri). "91 

Os ídolos da tribo são, por assim dizer, constituintes da própria 

natureza humana, pois têm que ver com as limitações inatas da própria 

espécie, da sua tendência para reduzir o mundo à medida das suas pai-

xões, ao alcance dos seus sentidos, e para se guindar à abstracção empa-

redada e circunscrita da realidade." Os ídolos da tribo têm o seu funda-

mento na própria natureza humana, na raça, na espécie humana. É falsa 

a afirmação segundo a qual os sentidos humanos constituem a medida 

das coisas, pois pelo contrário, todas as percepções dos sentidos ou do 

espírito, são à medida do homem, não do universo."92 . Parece ser, pois, 

impossível representar o mundo sem um maior ou menor índice de dis-

torção causada pela própria actividade mental, e isto porque:"O enten-

dimento humano assemelha-se a um espelho imperfeito que, exposto aos 

raios das coisas, mistura com a sua própria a natureza das coisas false-

ando-as e distorcendo-as" 93 

Os ídolos da caverna, designação esta que evoca a ilusão do 

mundo das sombras figurada pela alegoria da caverna de Platão, já não 

dizem respeito à humanidade em geral, mas ao ser humano tomado indi-

vidualmente, encerrado na caverna dos seus preconceitos e dos seus há-

bitos, forjados pelo seu próprio carácter em conjunção com as influên-
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cias da educação recebida. São, por outras palavras, manifestações indi-

vidualizadas, idiossincráticas dos ídolos da tribo.  

 

Na verdade, não falando das aberrações, da natureza humana, considerada 

como género, todos os homens possuem como que uma espécie de caverna, 

de antro individual que destrói e corrompe a luz da natureza devido a várias 

causas: a natureza própria e singular de cada um; a educação e o comércio 

com outrem; ou ainda as diferenças das impressões, consoante elas encon-

trem uma disposição prevenida e já afectada, ou, pelo contrário, igual e tran-

quila, etc. Da mesma forma o espírito, consoante a sua disposição em cada 

homem, é manifestamente uma coisa variável, sujeita a muitas e várias per-

turbações. De onde a justeza da sentença de Heraclito, segundo a qual os ho-

mens em vez de procurarem a ciência no grande mundo que lhes é comum, 

procuram-na nos seus pequenos mundos. 94 

 

Os ídolos do foro são aquelas modalidades de ideias ilusórias 

que tomam forma devido ao convívio em grupo; têm uma nítida origem 

supra-individual e são adquiridos e reproduzidos pela cunhagem social a 

que se submete o carácter do ser humano. Concorre determinantemente 

para a sua formação a própria qualidade social da linguagem. Nesta me-

dida, são as figurações imaginárias e conceptuais que, dada a sua natu-

reza colectiva, mais se aproximam, a nosso ver – e com a relativa reser-

va e consciência dos nossos próprios ídolos de caverna – do conceito de 
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ideologia de Karl Mannheim, conceito que, como sabemos, se funda-

menta em critérios de índole social. 

 

Ídolos há também que nascem, por assim dizer, da aproximação e da associa-

ção dos homens entre si. Devido a esse comércio e a esse intercâmbio, desig-

namo-los por ídolos do Foro. É que os homens associam-se através dos dis-

cursos, porém, as palavras que impõem são determinadas pela apreensão do 

homem comum. Daí as denominações perniciosas e impróprias que assediam 

o entendimento humano de maneira tão surpreendente. As definições, as ex-

plicações que os doutos utilizam para se precaverem e acautelarem também 

não dão melhor tratamento às coisas. Todavia, é manifesto que as palavras 

violentam o entendimento, perturbam e conduzem o homem a controvérsias e 

a ficções múltiplas e inúteis. 95  

 

Por fim, há ainda que contar com os ídolos do teatro, com as fal-

sas representações, não propriamente dramáticas, como se poderia even-

tualmente inferir da designação, mas sim conceptuais, filosóficas e teo-

lógicas. Bacon considera que existem tantos ídolos do teatro quanto o 

número de escolas filosóficas, reais e virtuais. O filósofo inglês não dei-

xou de nomear as que considerava serem no seu tempo um impedimento 

ao verdadeiro estudo da ciência, classificando-as de (i) sofísticas, como 

as que se baseavam, seguindo o modelo de Aristóteles, em complexas 

categorias abstractas sem correspondência com a experiência, (ii) de 
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empíricas, de que eram exemplo as generalizações abusivas praticadas 

pelos alquimistas, e (iii) de supersticiosas, de índole pitagórica e plató-

nica, apenas fundadas num respeito cego pela autoridade e pela tradição, 

reprodutoras de quiméricas teorias sobre a natureza inaparente do mun-

do. 

 

Há, por fim, ídolos que, propagados pelos sistemas das filosofias assim como 

pelas regras pervertidas das demonstrações, se implantam no espírito dos 

homens. A estes chamamos os Ídolos do Teatro. Assim procedemos por, a 

nosso ver, serem as filosofias tradicionais e as inventadas, nada mais do que 

fábulas postas em cena e desempenhadas, criando dessa forma mundos fanta-

siosos e teatrais. Mais, não nos referimos apenas às fábulas hoje em dia em 

voga ou às das filosofias e seitas antigas. É possível, com efeito, reunir e 

compor muitas outras deste tipo, assim como os erros mais diversos, pos-

suindo todas elas em comum as mesmas causas. É necessário que se entenda 

aquilo que aqui adiantamos não só em relação às filosofias consideradas no 

seu todo, mas também em relação a um número considerável de axiomas per-

tencentes às ciências que extraem a sua força da tradição, da crença e de ne-

gligência. 96 

 

Facilmente se depreende por esta classificação que os ídolos ou 

fantasmas que povoam a mente humana e que a impedem de aceder di-

rectamente à realidade – e se damos tão alta relevância a este ponto par-

ticular da filosofia de Francis Bacon é não apenas porque ele se relacio-
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na com o tema maior de a New Atlantis, mas porque permitirá ilustrar as 

ideias que pretendemos desenvolver no capítulo final do nosso trabalho 

– são, como o próprio pensador afirma na Instauratio Magna, de nature-

za inata e de natureza adventícia.97. Visto que os ídolos inatos são prati-

camente irremovíveis, só os últimos, relativos às falsas doutrinas e às 

incipientes demonstrações, podem ser expurgados da mente por propo-

sições válidas e universais que tenham sido indutivamente elaboradas. 

Só por meio do método indutivo se logrará assim explicar a natureza 

verdadeira das coisas, formular juízos esclarecidos e esclarecedores so-

bre a realidade exterior ao sujeito ou, como refere o filósofo, consuma-

rem-se as núpcias entre a Mente e o Universo, operar o verdadeiro enla-

ce entre a natureza das coisas e a natureza da mente. 98 

Diante de tal doutrina, de nítida orientação iconoclasta, mas de 

pertinentíssimo valor gnoseológico e antropológico, nada de mais inve-

rosímil, ou mesmo incongruente, do que supor que o seu autor viesse a 

pactuar com o mundo dos sonhos acordados – (dos ídolos da caverna?) 

– da utopia e, a partir deles, ousasse escrever uma narrativa destituída 

do mínimo índice de verdade factual e carecida de verificação empiri-

camente demonstrável. Na realidade, o tema de a New Atlantis – obra 

inacabada e publicada após a morte de Bacon pelo seu secretário W. 

Rawley –, está, aparentemente, longe de obedecer a um princípio de 

demonstração geral ou de representar fidedignamente qualquer realidade 
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social existente e geograficamente assinalável. Mas, na verdade, a in-

congruência existe somente à luz de uma leitura que não tome em conta 

a espessura alegórica do motivo nuclear de a New Atlantis, cujo ênfase 

recai não sobre um projecto de funcionalidade aperfeiçoada de normas e 

instituições políticas, sociais e económicas de uma comunidade humana 

ideal, mas sobre o papel da ciência e da técnica no avanço do conheci-

mento dos fenómenos da natureza. O tema da narrativa centra-se, por-

tanto, na descrição de uma insular comunidade científica, situada algu-

res no Pacífico, e que um magnânimo sábio, o rei Solamona – nome de 

evidentes ressonâncias bíblicas – 99 havia fundado dezanove séculos an-

tes de ter sido descoberta, ocasionalmente, por um grupo de marinheiros 

náufragos. 

Recorrendo ao filosofema de Ernst Bloch relativo à qualidade 

prospectiva da consciência utópica, a consciência correlata do ainda-

não-sucedido no plano da realidade fenoménica, diríamos que a impor-

tância – para o bem e para o mal – que o papel que a ciência e a técnica 

viriam a adquirir nas sociedades europeias e na civilização ocidental, 

generalizando-se a todo o globo do século XVII em diante, estava não 

apenas prefigurado na vertente epistemológica do pensamento de Fran-

cis Bacon – nomeadamente o que expendeu, com todas as suas naturais 

insuficiências teóricas, próprias de um trabalho pioneiro, no Novum Or-

ganum – como ilustrado ficcionalmente na sua narrativa-alegórica-
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utópica New Atlantis. As descobertas científicas e as invenções técnicas 

realizadas na ilha de Bensalem – "for so they call it in their language"100 

– são passadas em revista, e não seria difícil apontar o que de utópico 

elas mostravam possuir em 1627, à data da primeira publicação da obra, 

e o que de real possuem hoje em dia; por outras palavras, não seria difí-

cil cotejar o que no século XVII não passava de ficção e o que actual-

mente pode ser lido, por vezes como verdadeiro anúncio, outras vezes 

como prenúncio, ainda-não totalmente consciente naquela época, de 

práticas e de realidades materiais correntes no nosso mundo técnico-

científico contemporâneo. Em Bensalem, uma elite intelectual de sábios 

desenvolvia um contínuo programa de investigação predominantemente 

experimental em diferentes "moradas", verdadeiros laboratórios ou uni-

dades equipadas para múltiplos fins especializados: existiam profundos 

subterrâneos que serviam de câmaras frigoríficas e altas torres para o 

estudo dos astros e observações meteorológicas; as energias naturais 

(designadas actualmente de renováveis) eram utilizadas para accionar 

poderosos engenhos; nos laboratórios procediam-se a audaciosas opera-

ções eugénicas de aperfeiçoamento, de síntese e cruzamentos de espé-

cies, práticas de vivissecção, estudos de anatomia comparada. O teles-

cópio e o microscópio auxiliavam já os bensalemitas nas nobres funções 

da observação pura da realidade, aproximando e magnificando as miste-

riosas e profusas formas da matéria; as leis da acústica eram do seu co-
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nhecimento, e o voo dos pássaros e a imitação da vida subaquática dos 

peixes não lhes estava interdita. A mecânica, a hidráulica, a astronomia, 

as matemáticas, as ciências da natureza prosseguiam um fim e obedeci-

am a um método: "The End of our Foundation is the knowledge of 

Causes, and secret motions of things; and the enlarging of the bounds of 

Human Empire, to the effecting of all things possible."101. Ou recorren-

do a outra explicação de índole bíblica-sagrada, o fim de todas as acti-

vidades prosseguidas em Bensalem, incluindo a metódica espionagem 

científica prescrita pelo breve código civil elaborado por Solomona, o 

rei-filósofo, era o de expandir a luz do conhecimento, a mesma luz que 

assistiu Deus na sua criação : "[...] we maintain a trade, not for gold, sil-

ver, or jewels; nor for silks; nor for spices; nor any other commodity of 

matter; but only for God's first creature, which was Light"102  

Deste modo, o alargamento do império do conhecimento huma-

no, mencionado na primeira das duas citações, não era tido como uma 

orgulhosa exibição das capacidades intelectuais humanas, mas, antes, 

como timorata revelação ou descodificação da sabedoria divina. Tal 

como Francis Bacon havia declarado na Instauratio Magna, e referindo-

se concretamente à sexta e última parte do seu mega projecto epistemo-

lógico de renovação da ciência, a nova filosofia, desanuviada de ídolos, 

que haveria de fundamentar a pesquisa rigorosa e neutra dos fenómenos 

da natureza, não tinha outro fim senão o de honrar a beleza e expor a 
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verdade da ordem cósmica gerada por Deus. Para Francis Bacon, a luz 

divina é visível na própria natureza, desde que o homem, seu único in-

térprete, não sucumba à desfiguração conceptual e à mistificação idóla-

tra do que lhe é dado observar; a luz, primeira obra divina, devolve a re-

alidade em estado puro, e só em ver as coisas tal como são dadas ver, 

mediante a observação coada, sem desfigurações, sem distorções do in-

telecto, se revela o esplendor da Criação e do Criador. "For man is but 

the servant and interpreter of nature: what he does and what he knows is 

only what he has observed of nature's order in fact or in thought, beyond 

this he knows nothing and can do nothing. For the chain of causes can-

not by any force be loosed or broken, nor can nature be commanded ex-

cept by being obeyed."103  

Parece-nos portanto ser neste sentido, em que o imanente revela 

o transcendente, em que a Physis, pela intervenção do intelecto perscru-

tante e despovoado de fantasmas, manifesta a sabedoria e a generosida-

de de Theos, que é legítimo considerar a patente sacralização da ciência 

e a correspondente mediação da função sacerdotal do cientista, ficcio-

nalmente representadas por Francis Bacon na New Atlantis. Eis como 

nos é apresentado, entre o solenemente piedoso e o pateticamente em-

plumado, um dos trinta e seis anciãos104 que governavam a toda podero-

sa e sacrossanta Salomon's House :  
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He was a man of middle stature and age, comely of person, and had an aspect 

as if he pitied men. He was clothed in a robe of fine black cloth, with wide 

sleeves and a cape. His under garment was of excellent white linen down to 

the foot, girt with a girdle of the same; and a sindon or tippet of the same 

about his neck. He had gloves that were curious, and set with stone; and 

shoes of peach-coloured velvet. His neck was bare to the shoulders. His hat 

was like a helmet, or Spanish Montera; and his locks curled below it decent-

ly: they were of colour brown. His beard was cut round, and of the same color 

of his hair, somewhat lighter 105 

 

O aspecto majestático e cardinalício deste patriarca da ciência, 

em cuja descrição se combina o "erudito calvinista com o aparato da 

corte de Jaime I"106 adquire um tom manifestamente hiperbólico e de co-

loração feérica quando se passa à pormenorizada descrição do seu meio 

de transporte e do séquito que o acompanha, em autêntica acção de gra-

ças, por uma cidade de Bensalem.  

 

He was carried in a rich chariot without wheels, litter-wise; with two horses 

at either end, richly trapped in blue velvet embroidered; and two footmen on 

each side in the like attire. The chariot was all of cedar, gilt and adorned with 

crystal; save that the fore-end had pannels of sapphires, set in borders of gold, 

and the hinder-end the like of emeralds of the Peru colour. There was also a 

sun of gold, radiant, upon the top, in the midst; and on the top before, a small 

cherub of gold, with wings displayed. The chariot was covered with cloth of 
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gold tissued upon blue. He had before him fifty attendants, young men all, in 

white sattin loose coats to the mid-leg; and stockings of white silk; and shoes 

of blue velvet; and hats of blue velvet: with fine plumes of divers colours, set 

round like hat-bands. 107 

 

E segue-se a descrição da conduta sacerdotal deste cientista-

xamã, profeta e intérprete autorizado da vontade e verdade divinas ocul-

tadas nas formas da natureza à espera de serem decifradas/reveladas pe-

la minuciosa e rigorosa aplicação do método de demonstração e valida-

ção indutiva de que, precisamente, ele é, um dos raros e qualificados 

conhecedores.  

 

Next before the chariot went two men, bare-headed, in linen garments down 

to the foot, girt, and shoes of blue-velvet; who carried the one a crosier, the 

other a pastoral staff like a sheep-hook; neither of them of metal, but the cro-

sier of balm-wood, the pastoral of cedar. [...] He sat alone, upon cushions of a 

kind of excellent plush, blue; and under his foot curious carpet of silk of di-

vers colors, like the Persian, but far finer. He held up his bare hand as he 

went, as blessing the people, but in silence. 108  

 

Expectantes, silenciosos, ordeiramente dispostos em configura-

ção militar, tal como ditam as canónicas regras da idealização geométri-

ca-platónica-utópica, os cidadãos observam, religiosamente, o cortejo-

procissão deste dispensador de graças cuja exibição física, acolitada que 
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é pelos portadores dos símbolos religiosos da cruz e do báculo, parece 

desempenhar uma qualquer função numénica – semelhante à da misteri-

osa procissão do Graal, representada na literatura medieval cavaleiresca 

e ligada a ritos de regeneração das energias espirituais e vitais da comu-

nidade. "The street was wonderfully well kept: so that there was never 

any army had their men stand in better battle-array, than the people 

stood. The windows likewise were not crowded, but every one stood in 

them as if they had been placed"109. A recepção em privado que é con-

cedida aos estrangeiros pelo sábio ancião da Salomon's House confirma 

o estatuto sagrado dos membros desta suprema instituição científica, es-

pécie de igreja com prerrogativas próprias e de funcionamento indepen-

dente do próprio estado de Bensalem. No dia e à hora combinados: "We 

found him in a fair chamber, richly hanged [...]. When we came in, as 

we were taught, we bowed low at our first entrance; and when we were 

come near his chair, he stood up, holding forth his hand ungloved, and 

in posture of blessing; and we every one of us stooped down, and kissed 

the hem of his tippet". 110. E, ao concluir o relato dos prodígios técnico-

científicos realizados em Bensalem, o sábio ancião, como que a teste-

munhar a sua própria função de mediador e celebrante da vontade om-

nisciente de Deus junto da profana ignorância humana, informa o seu 

interlocutor das práticas religiosas de louvor e agradecimento à divinda-

de-criadora, a quem zelosamente deseja servir por via de um mais per-
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feito e directo conhecimento da sua obra criada. "We have certain 

hymns and services, which we say daily, of laud, and thanks to God for 

his marvellous works: and forms of prayers, imploring his aid and bless-

ing for the illumination of our labors, and the turning of them into good 

and holy uses."111  

O reino humano da prática científica é, portanto, qualificado nes-

ta utopia-alegoria pela sua intrínseca natureza sagrada, não só porque 

torna patente o poder de Deus, mas porque para o fazer impõe aos seus 

oficiantes uma atitude de exigente pureza mental, despojada de ídolos, 

equivalente ao estado de consciência espiritual que dá acesso ao reino 

dos céus. 112  

É claro que a iluminação ou revelação dos fenómenos da nature-

za só são tornadas possíveis na ilha de Bensalem mediante um compli-

cado processo de investigação, dividido em várias etapas, e envolvendo 

uma qualificada equipa de diferentes especialistas com atribuições espe-

cíficas, auxiliados por uma legião de serventes, aprendizes e assistentes 

"noviços". As diferentes funções desempenhadas pelos membros da 

"Salomon's House" são minuciosamente descritas na parte final da nar-

rativa. E é precisamente nesta descrição, que a utopia New Atlantis, sem 

anular os seus protocolos com a dimensão da fantasia, passa a enunciar 

alegoricamente, e em síntese, claro está, as fases do método experimen-

tal indutivo da prática científica, inseridas no programa da constituição 
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da nova ciência teórica-empírica proposto por Bacon na breve obra Ins-

tauratio Magna. Assim, para além dos doze sábios – sacerdotes respon-

sáveis pela recolha de bibliografia e de informações técnicas originais 

em terras estrangeiras – os espiões cientistas, designados eufemistica-

mente por "Merchants of Light" –, os outros vinte e quatro membros da 

confraria, distribuídos em oito equipas triádicas – (e o simbolismo reli-

gioso do número três sublinha a qualidade sagrada da investigação cien-

tífica) – 113 desempenhavam as seguintes funções (é o sábio ancião que 

fala) :  

 

We have three that collect the experiments which are in all books. These we 

call the Depredators. 

We have three that collect the experiments of all mechanical arts; and also of 

liberal sciences, and also of practices which are not brought into arts. These 

we call Mystery-men. 

We have three that try new experiments, such as themselves think good. 

These we call Pioneers or Miners. 

We have three that draw the experiments of the former four into titles and ta-

bles, to give the better light for the drawing of observations and axioms of 

them. These we call Compilers. 

We have three that bend themselves, looking into the experiments of their 

fellows, and cast about how to draw out of them things of use and practice for 

man's life, and knowledge as well as for works as for plain demonstration of 
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causes, means of natural divinations, and the easy and clear discovery of the 

virtues and parts of bodies. These we call Dowry-men or Benefactors. 

Then after divers meetings and consuls of our whole number, to consider of 

the former labours and collections, we have three that take care, out of them, 

to direct new experiments, of a higher light, more penetrating into nature than 

the former. These we call Lamps. 

We have three others that do execute the experiments so directed, and report 

them. These we call Inoculators. 

Lastly, we have three that raise the former discoveries by experiments into 

greater observations, axioms, and aphorisms. These we call Interpreters of 

Nature."114  

 

A componente prática da investigação científica, processada, 

quer a partir de indicações bibliográficas prévias recolhidas pelos "De-

predators" e da reiteração de experimentos vários executados pelos 

"Mystery-men", quer a partir de novos inventos, a cargo dos "Pioneers" 

e de pesquisas sob a orientação de investigadores teóricos, os "Lamps", 

em níveis mais complexos da realidade sondados pelos "Inoculators", 

além de ter uma aplicação concreta na vida diária, isto é, além de ser 

convertida em técnica pelos "Benefactors", é também assistida por um 

esforço de abstracção teórica, empreendido pelos "Compilers"e "Inter-

preters of Nature" e de sistematização axiomática feita com base nos re-

sultados empíricos obtidos previamente. Os " Interpreters of Nature ", 

aqueles a quem cabia induzir – tal como faziam-no os "Compilers" num 
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plano inferior do conhecimento empírico – os princípios gerais, as leis 

universais, são, muito provavelmente, os símiles alegóricos da "Nova 

Filosofia" ou da "Ciência Activa" que Francis Bacon inscreveu como a 

sexta e última parte do seu magno projecto de renovação da ciência, fe-

cho da abóbada de todo o conhecimento possível e derivação última do 

inquérito rigoroso dos segredos da natureza.115. “The completion how-

ever of this last part is a thing both above my strength and beyond my 

hopes" 116, adverte o filósofo. E compreende-se que não pudesse levar a 

cabo essa tarefa. Não só porque ela é, por natureza, infinita, mas sobre-

tudo porque o nível de conhecimentos empíricos na sua época era ex-

tremamente limitado e conceptualmente incipiente. Daí que o recurso à 

efabulação se lhe afigurasse como a única resposta a tão imponderável 

exigência teórica. Queremos com isto dizer, e em jeito de conclusão, 

que a New Atlantis pode muito bem ser considerada como uma demons-

tração alegórica da reflexão filosófica feita por Francis Bacon sobre a 

ciência e uma projecção ficcional imaginada da importância concedida 

ao seu devir.  

Reitera-se deste modo a dialéctica texto/prática que caracteriza, 

como assinalou James Holstun117, a especificidade da utopia; o texto 

inspira uma prática, só que neste caso não é social, mas eminentemente 

científica – e é preciso não esquecer que a descrição do funcionamento 

da "Salomon's House" inspirou a fundação de academias científicas em 
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toda a Europa, a começar, em 1660, pela "Royal Society of London for 

Improving Natural Knowledge".118  

Francis Bacon, ao imaginar uma sociedade que sacralizava a ci-

ência, longe de responder a um qualquer impulso mistificador – ele que 

configurou a doutrina iconoclasta dos ídolos de modo a determinar as 

condições de pureza mental-cognitiva que possibilitassem a prática e a 

análise científicas – procurou, avant la lettre, antecipar a importância 

que a ciência, enquanto instrumento de revelação da omnisciência divi-

na, contida pelo dever da elucidação da verdade e animada pela volunta-

riosa caridade, viria, desde que obediente àqueles preceitos, ocupar na 

evolução da história da humanidade. Há que mitigar, por isso, a legítima 

leitura – legítima se circunscrita tão somente ao conteúdo alegórico do 

texto New Atlantis – de considerar a utopia de Bacon como um embrião 

de um modelo de sociedade eminentemente técnica, governada por ca-

beças de pedra tecnocráticas e idólatras da divina razão científica.119. É 

iniludível a ênfase dada ao papel da ciência nesta utopia, que terá ficado 

suspensa da esquematização político-administrativa que caracteriza o 

modelo literário canónico a que pertence120. Mas há que lê-la tendo em 

conta as admonições ético-espirituais e os limites teóricos que o seu au-

tor impôs às aspirações da ciência. Assim, no prefácio à Instauratio 

Magna, Bacon formulou uma última recomendação a todos aqueles que 
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se dispunham a seguir o caminho iluminada pelo sua filosofia da nature-

za – (seguimos a tradução de James Spedding) :  

 

Lastly, I would adress one general admonition to all; that they consider what 

are the true ends of knowledge, and that they seek it not either for pleasure of 

the mind, or for contention, or for superiority to others, or for profit, or fame, 

or power, or any of these inferior things; but for the benefit and use of life; 

and that they perfect and govern it in charity. For it was from lust of power 

that the angels fell, from lust of knowledge that man fell; but of charity there 

can be no excess, neither did angel or man ever come in danger by it. 121  

 

E noutro contexto, mais precisamente na sua obra redigida origi-

nalmente em língua inglesa, The Advancement of Learning, Bacon 

enuncia estas três limitações ou restrições de raiz ético-humanista, cuja 

validade e actualidade, quer se creia ou não em Deus, deviam constar de 

um qualquer código deontológico ou de uma declaração universal de 

princípios orientadores do exercício da profissão de investigador-

cientista: "The first, that we do not so place our felicity in knowledge as 

we forget our mortality: the second, that we make application of our 

knowledge to give ourselves repose and contentment, and not distaste or 

repining: the third that we do not presume by the contemplation of na-

ture to attain to the mysteries of God".122 
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Tal como a própria vida e personalidade de Bacon, sincopada de 

glórias e escândalos, revelada por delitos de contradição e declives de 

incoerência, que podem passar discretos no homem comum mas são in-

famantes para o homem de génio, a filosofia da ciência a que deu corpo 

caracteriza-se por ser suficientemente ambígua para admitir interpreta-

ções divergentes, se não mesmo contrárias. No essencial, tais interpreta-

ções sobre a filosofia da ciência de Bacon dividem-se entre: (i) as que 

nela vêem, pela ênfase colocada no processo racional-indutivo de vali-

dação universal do dado experimental, uma primeira grande manifesta-

ção do espírito científico da modernidade; (ii) as que a tomam, por ter 

ignorado a importância da matemática, como um afloramento inconse-

quente dos fundamentos teóricos da ciência moderna; (iii) as que a con-

sideram, pela sua linguagem criptográfica, como uma subtil demonstra-

ção do pensamento ligado à tradição hermética.123 A sua noção doutrinal 

do sentido do progresso da ciência pode, consequentemente, conformar-

se e suscitar interpretações contrárias. Assim, ajustada a uma concepção 

pré-iluminista e linear do tempo, a epistemologia baconiana postularia 

que a ciência da natureza e do homem, progridem inelutavelmente para 

níveis cada vez mais distendidos de realização do potencial da vida; 

ajustada a uma concepção renascentista, cíclica do tempo, a teoria da 

ciência de Bacon, concretamente a que está pressuposta na sua teoria 

dos ídolos, sustentaria que o sentido da verdadeira evolução e o apro-
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fundamento do estado de conhecimento do mundo correspondem a um 

regresso à condição adâmica anterior à queda no mudo das falsa projec-

ções e confabulações mentais.124 Consoante o quadro de análise em que 

são desenvolvidas, ambas as interpretações são perfeitamente admissí-

veis. Não há dúvida, porém, que uma leitura mais literal, e se calhar 

mais superficial, de algumas passagens tanto da Instauratio Magna co-

mo do Novum Organum apontam para a predominância no pensamento 

de Bacon da concepção mais comum do significado do progresso, ou 

seja a de o considerar como um efeito do desdobramento para diante da 

própria noção de tempo. A necessidade de "instaurar", de provocar, uma 

ruptura com o dogmatismo aristotélico, com uma filosofia da ciência 

ancilosada em falsas demonstrações silogísticas e, se não hostil, pelo 

menos inconsequente quanto à função heurística da experiência, deter-

minou que Bacon atribuisse um maior valor de verdade e sabedoria aos 

estádios ulteriores da história relativamente aos tempos antigos. É neste 

sentido que, em contextos textuais diferentes, Francis Bacon apresenta 

as descobertas geográficas não só como sinais do espírito dos novos 

tempos, mas sobretudo como símiles da sua concepção teórica-

experimental da prática da ciência. As descobertas geográficas são por 

ele consideradas como correlatas das descobertas científicas e das in-

venções técnicas; ambas possuem um valor de verdade empiricamente 

demonstrável e ambas testemunham a expansão dos limites do conheci-
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mento humano. Em Bensalem, o testemunho mais evidente do sentido 

dessa correlação é dado pela estátua erguida a Cristóvão Colombo, que, 

juntamente com outras estátuas representativas de heróis-inventores das 

grandes artes e ciências, figurava como símbolo da incarnação da ver-

dade revelada pela ciência, e era objecto de um culto oficiado em galeri-

as subterrâneas, verdadeiras criptas de adoração dos inventos humanos e 

dos mistérios da natureza.125. No prefácio à Instauratio Magna (The 

Great Instauration), e ao referir-se às novas, exigentes e requeridas 

condições intelectuais – despovoadas de ídolos – que possibilitariam um 

mais fidedigno conhecimento da realidade, Francis Bacon estabelece o 

seguinte símile (seguimos a tradução de Spedding) :  

 

But as in former ages when men sailed only by observation of the stars, they 

could indeed coast along the shores of the old continent or cross a few small 

and mediterranean seas; but before the ocean could be traversed and the new 

world discovered, the use of the mariner's needle, as a more faithful and cer-

tain guide had to be found out; in like manner the discoveries which have 

been hitherto made in the arts and sciences are such as might be made by 

practice, meditation, observation, argumentation – for they lay near the sens-

es, and immediately beneath common notions; but before we can reach the 

remoter and more hidden parts of nature, it is necessary that a more perfect 

use and application of the human mind and intellect be introduced" 126 
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E no Novum Organon, apoiando-se na referida concepção linear 

e cumulativa da evolução do saber, reitera o mesmo juízo comparativo 

entre a dilatação dos conhecimentos geográficos, facultados pelas via-

gens marítimas, e a expansão dos conhecimentos da ciência experimen-

tal, facultados pela aplicação dos princípios da sua filosofia da natureza.  

 

Na verdade, da mesma forma que esperamos um maior conhecimento das 

coisas humanas e um juízo mais seguro de um ancião do que de um jovem, 

devido à sua experiência, à variedade e ao número de coisas que aquele viu, 

escutou e pensou, também se deve esperar da nossa época [...] coisas muito 

mais importantes do que dos primeiros tempos, dado que se trata de uma ida-

de mais avançada do mundo, aumentada e enriquecida por uma infinidade de 

experiências e observações.  

Não se deve esquecer que através das viagens e das navegações longínquas – 

que nos nossos dias se multiplicaram – imensas coisas da natureza foram re-

veladas e descobertas e que podem espalhar uma nova luz sobre a filosofia. 

Mais ainda, grande vergonha seria para os homens que as regiões do globo 

material, quer dizer, da terra, do mar, dos astros tenham sido na nossa época 

amplamente descobertos e explorados e que o limite do globo intelectual 

permanecesse encerrado no círculo restrito das invenções dos Antigos. 127 

 

E sem querermos limitar a apreciação e a manifestação do espíri-

to da utopia – para utilizarmos a expressão titular de Ernst Bloch – à sua 

relação dialéctica com o "espírito" da ideologia ou, mais prosaicamente, 
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sem pretendermos esgotar o tema do nosso trabalho numa análise de 

textos do cânone da utopia literária feita com os contributos teóricos da 

sociologia do conhecimento de Karl Mannheim e da filosofia da ciência 

de Francis Bacon, encerramos aqui o círculo hermenêutico deste capítu-

lo para abrir o seguinte, desenvolvidos que foram, por demonstração e 

por ilação temática-conceptual, diferentes mas implicados e imbricados 

tópicos de reflexão multidisciplinarmente comparável. E encerramos o 

capítulo, retomando –por via das analogias de Bacon – a inevitável en-

trada em cena, o que é dizer a entrada no corpo deste texto, das viagens 

marítimas que inauguraram a época moderna da história da civilização 

europeia, indissociáveis, pela sua factualidade histórica, mas sobretudo 

pela sua carga simbólica-imaginária, do espírito da utopia, formalmente 

reiterado e formalizado, em planos temáticos diferentes, e à distância de 

cerca de um século um do outro, pelos textos matriciais de Thomas Mo-

re e de Francis Bacon. Ambos inspirados na epopeia dos descobrimen-

tos quatrocentistas e quinhentistas, portugueses e ibéricos128; ambos de-

senhando as suas sociedades ideais a partir de informes ficcionais de 

navegadores imaginários; ambos, directa ou indirectamente, inspirados 

em informes reais de navegadores/ descobridores reais, os primeiros de-

les saídos das areias do litoral português. 
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NOTAS CAPÍTULO II 
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ology of Knowledge. Trad and Pref. by Louis Wirth. London: Routledge 
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Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. 
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século XVII e um minucioso programa de acção política e de adminis-
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tical Works of James Harrington. Cambridge: Cambridge University 
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–  A Rational Millennium: Puritan Utopias of Seventeenth-Century Eng-
land and America. Op. Cit., p.166-245.  
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cos redigidos imediatamente após a revolução liberal de 1820, numa 
época – como a do interregno republicano da história da Inglaterra – po-
liticamente conturbada e de grande efervescência ideológica. São disso 
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ção Política da Ilha Encoberta e Constituição do Paraíso Terrestre, os 
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ra. Cf. Canaveira, Manuel Filipe Cruz de Morais – "Constituição Políti-
ca da Ilha Encoberta", in Utopia - Mitos e Formas. Op. Cit., p.210-222. 
 
9 Cf. supra , nota 58, Capítulo I. 
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e mente acerca da realidade. Cf. Mannheim, Karl – Ideology and Utopia. 
An Introduction to the Sociology of Knowledge. Op. Cit., p.175-176. 
 
11 Idem, p.191. 
 
12 "Kairos é o tempo realizado, o momento do tempo que é invadido pe-
la eternidade". Mannheim, Karl – Ideology and Utopia. An Introduction 
to the Sociology of Knowledge. Op. Cit., p.198 (nota do tradutor Louis 
Wirth) (Tradução nossa). 
 
13 Idem, p.193, 195.  
 
14 Ricoeur, Paul – Ideologia e Utopia. Trad. Teresa Louro Perez. Lisboa: 
Edições 70, 1991, p.445-465. 
 
15 Idem, p.450. 
 
16 Moser, Fernando de Mello – Tomás More e os Caminhos da Perfeição 
Humana. Op. Cit., p.102. 
 
17 José V. Pina Martins, em artigo já citado, refere em nota de pé de pá-
gina a atenção dada por Karl Marx na sua obra O Capital. Crítica da 
Economia Política, particularmente nos capítulos X e XXV, ao Livro I 
da Utopia de Thomas More por nele ter colhido informações para uma 
leitura crítica da situação política sócio-económica da Inglaterra do sé-
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culo XVI. Cf. Martins, José V. de Pina – L'Utopie de Thomas More et 
L'Humanisme. Op. Cit., p.29. 
 
18 More Thomas – Utopia. Op. Cit., p.35. 
 
19 Idem, p.37. 
 
20 Idem, Ibidem. 
 
21 Idem, p.39. 
 
22 Idem, p.44. (Sublinhado nosso). 
 
23 Idem, Ibidem. (Sublinhado nosso). 
 
24 Idem, Ibidem. 
 
25 Cf. supra , Capítulo I, ponto 2 
 
26 Refira-se que um dos mais notáveis espíritos filosóficos europeus, 
Immanuel Kant num ensaio publicado em 1795, intitulado A Paz Perpé-
tua, eleva o regime político da república à condição de único garante da 
paz universal. Este ensaio é, aliás, atravessado por um sopro de utopia, 
e muitas das suas teses, tais como a construção de uma liga ou federa-
ção de nações governadas por princípios de liberdade e igualdade, a 
constituição de um direito de cidadania, a supressão dos exércitos, reve-
lam-se hoje em dia de uma extrema actualidade. Muito provavelmente 
Kant não terá lido a "Óptima República" de More, nem este seu ensaio 
espelha essa eventualidade, mas More, ao atribuir um valor ideal ao re-
gime republicano, prenunciou, com quase três séculos de distância em 
relação a Kant, a  validade e a viabilidade da adequação desse regime às 
necessidades da história e ao imperativo universal da paz, tal como o fi-
lósofo alemão exprimiu do seguinte modo: (traduzimos do castelhano): 
"A constituição cujos fundamentos sejam os três seguintes: 1º, princípio 
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fim anelado: a paz perpétua. Kant, Immanuel – La Paz Perpetua. Trad. 
Francisco Rivera Pastor. Madrid: Espana-Calpe, 1933, p.20-21. 
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Acerca do utopismo pacifista em Kant cf. Bloch, Ernst – Le Principe 
Espérance. Trad. par Françoise Wullmart. Paris: Gallimard. Tome II, 
1982, p.537.  
 
27 More, Thomas – Utopia. Op. Cit., p.36. 
 
28 Idem, Ibidem. 
  
29 Idem, p.51. 
 
30 Ibidem, p.51-52. 
 
31 Idem, p.54. (Sublinhado nosso). 
 
32 Idem, p.55-56; p.63. 
 
33 Idem, p.63. 
 
34 Idem, p.64. 
 
35 A Utopia de More, é neste, como noutros aspectos estruturantes do 
género literário específico a que deu origem, exemplar. A este propósi-
to, leia-se a seguinte passagem de um ensaio de Robert C. Elliot, intitu-
lado The  form of Utopia: "Aqui [em dois comentários feitos por Eras-
mus e Busleyden dois humanistas contemporâneos amigos e interlocuto-
res de More] estão os dois lados da Utopia; o negativo, que de modo 
humorístico expõe os males que afectam o corpo político; o positivo, 
que faculta um modelo normativo a ser imitado." Elliott, Robert C –. 
The Shape of Utopia. Chicago: The University of Chicago Press, 1970, 
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36 Para uma leitura ecológica de News from Nowhere, cf. Jouve, Michel 
– "L'Utopie Ecologique de William Morris", in Utopia Mitos e Formas. 
Op. Cit., p.327-339. 
 
37 Morris, William – News From Nowhere and Selected Writings and 
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39 A forma literária híbrida adoptada por Wells em A Modern Utopia é 
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69 Idem, p.96. 
 
70 Idem, p.535. 
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ican Utopian Literature. An Annotated, Chronological Bibliography. 
Op. Cit., p.12. 
 
72 Hytlodeu, Miguel Mark, Pina Martins, J. de – Utopia III. Op. Cit., p. 
VII. 
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80 Idem, p.196. 
 
81 Idem, p.187.  
 
82 Ibidem, idem , p.188. 
 
83 Idem, p.216. 
 
84 Greven-Borde, Hélène –  Formes du roman utopique en Grande-
Bretagne (1918-1970). Op. Cit., p.25. 
Sobre a importância concedida ao leitor como agente imprescindível na 
actualização da mensagem contida no discurso ficcional utópico, cf. 
Ruppert, Peter –" The Role of the Reader Between Possibility and 
Necessity", in Reader in a Strange Land. Op. Cit., p.54-77. Neste capítu-
lo da obra citada, Ruppert refere-se à dialéctica ideologia/utopia em 
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Jacinto do Prado – "Literatura e Utopia", in Camões e Pessoa Poetas da 
Utopia. Mem-Martins: Publicações Europa-América, 1983. p.19-20. 
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86 Mannheim, Karl – Ideology and Utopia. An Introduction to the Soci-
ology of Knowledge. Op. Cit., p.54-55. 
 
87 À semelhança de toda a produção literária e filosófica de Francis Ba-
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obras e das experiências as causas e os axiomas, e, ao contrário, das 
causas e dos axiomas novas obras e experiências, como fazem os intér-
pretes legítimos da natureza". Idem, p.94.  
Convém referir que a exposição do método, cujo complexo teor filosófi-
co-epistemológico não cabe analisar nos limites deste trabalho, ocupa 
praticamente a matéria do Livro II do Novum Organum, mais precisa-
mente, do aforismo 10 ao aforismo 52.  
 
90 No aforismo 38 do Livro I do Novum Organum, o qual introduz a 
doutrina dos ídolos, desenvolvida até ao aforismo 70, é-nos dada a se-
guinte explicação sobre a sua natureza e a sua incrustação no espírito 
humano: "Os ídolos e as noções falsas que já se apoderaram do enten-
dimento humano, fixaram-se nele muito profundamente e assediaram o 
espírito de tal forma, que a verdade dificilmente encontrará aí caminho 
viável. Mais ainda, uma vez esse caminho aberto e franqueado, eles 
ocorrerão novamente na própria restauração das vivências e obstruirão 
ainda a via, a não ser que, estando os homens devidamente prevenidos, 
deles se protejam na medida do possível". Idem, p.34. 
 
91 Idem, Ibidem. 
  
92 Idem, p.35. 
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93 Idem, Ibidem. 
No aforismo 52, Livro I, os "Ídolos da Tribo" são explicitados como 
sendo aqueles que: "têm como fundamento a igualdade do espírito hu-
mano, a sua preocupação, a sua limitação, o seu incessante movimento, 
a infusão das paixões, a rudeza dos sentidos ou o modo da impressão ser 
recebida". Idem, p.52.  
A título de exemplo da ocorrência inelutável desta qualidade de ídolos, 
mesmo em narrativas de cariz utópico que deliberadamente procuram 
removê-los, leia-se a seguinte paráfrase de A Modern Utopia parágrafo 
final e conclusivo do capítulo intitulado "My Utopian Self" no qual o 
narrador relata o seu encontro com o outro utópico de si: "We agreed to 
purge this State and all the people in it of traditions, associations, bias, 
laws, and artificial entanglements, and begin anew; but we have no po-
wer to liberate ourselves. Our past, even its accidents, its accidents 
above all, and ourselves, are one." Wells, H.G. – A Modern Utopia .Op. 
Cit., p.257. 
 
94 Do aforismo 53 ao 58 é estudada em pormenor esta classe de ídolos, a 
ponto de o filósofo prevenir, sempre em nome da verdade objectiva, 
contra os factores de distorção associados a práticas de estudo e de in-
vestigação que decorrem de preferências exclusivamente pesso-
ais:"Regra geral, todos os homens que investiguem a natureza das coisas 
devem ter sob suspeição aquilo que capta e detém a preferência do seu 
entendimento. Quanto mais vivo esse gosto for, mais cuidados deve ter 
e dobrar as precauções, de modo a que o seu entendimento se conserve 
igual e puro". Bacon, Francis – Novum Organum. Op. Cit., p.43. 
  
95 Idem, p.36.  
No aforismo 59 do Livro I é desenvolvido o carácter pernicioso dos Ído-
los do Foro. "Porém os Ídolos do Foro são de todos os que mais pertur-
bam, introduzem imperceptivelmente no entendimento a aliança das pa-
lavras e dos nomes com as coisas, fazendo assim os homens acreditar 
que, com efeito, a sua razão domina as palavras. Contudo, acontece 
também que as palavras podem virar e reflectir o seu poder contra o en-
tendimento, efeito esse que tomou sofísticas e inactivas as ciências e a 
filosofia. É que as palavras são frequentemente impostas a partir da 
apreensão do homem comum e dissecam as coisas segundo as linhas 
mais perceptíveis ao entendimento comum. O que acontece é que quan-
do um entendimento mais penetrante, uma observação mais atenta pre-
tende deslocar essas linhas, a fim de as tornar mais conforme à natureza, 
as palavras opõem-se a esse intento com grande alarido [...]." Idem, Ibi-
dem. 
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96Idem, p.36.  
 Dos aforismos 61 ao 65 do Livro I são analisados em pormenor os Ído-
los do Teatro. 
"No que aos Ídolos do Teatro concerne, podemos dizer que não são ina-
tos, nem se insinuam secretamente no entendimento, têm a sua fonte nas 
efabulações das teorias e nas regras pervertidas das demonstrações e é 
abertamente que se impõem e que são aceites. [...] Os ídolos do Teatro 
ou das teorias, são inúmeros, mas podem sê-lo ainda mais e, um dia, 
com certeza que o serão". [...] Idem, p.45-46. 
 
97 É na Instauratio Magna, obra a que tivemos acesso na versão inglesa, 
The Great Instauration, que se estabelece essa destrinça, e se reitera a 
metáfora, referida no aforismo 41 – Livro I de o Novum Organum, do 
espelho imperfeito para referir a actividade deformadora da mente : 
"Now the idols, or phantoms, by which the mind is occupied are either 
adventitious or innate. The adventitious come into the mind from with-
out; namely, either from the doctrines and sects of philosophers, or from 
perverse rules of demonstration. But the innate are inherent in the very 
nature of the intellect, which is far more prone to error than the sense is. 
For let men please themselves as they will in admiring and almost ador-
ing the human mind, this is certain : that as an uneven mirror distorts the 
rays of objects according to its own figure and section, so the mind, 
when it receives impressions of objects through the sense, cannot be 
trusted to report them truly, but in forming its notions mixes up its own 
nature with the nature of things." Bacon, Francis – New Atlantis and 
The Great Instauration. Op. Cit., p.25. 
 
98 Na continuação do juízo anterior, Bacon escreve: "And as the first 
two kinds of idols are hard to eradicate, so idols of this kind cannot be 
eradicated at all. All that can be done is to point them out, so that this 
insidous action of the mind may be marked and reproved [...]". Seguid-
amente, postula ser a indução o único meio pelo qual podem ser erradi-
cados os ídolos do teatro: [...] "and to lay it down once for all as a fixed 
and established maxim, that the intellect is not qualified to judge except 
by means of induction, and induction in its legitimate form." 
Por fim, refere-se à adequada descodificação da natureza pela actividade 
da mente, expurgada de preconceitos e sofismas, nos seguintes termos: 
"The explanation [...] of the true relation between  the nature of things 
and the nature of the mind, is as the strewing and decoration of the brid-
al chamber of the Mind and the Universe, the Divine Goodness assist-
ing". Idem, p.25-26. 
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99 Tal como o rei Utopus, o radical onomástico de que derivou a desig-
nação utopia, assim o rei Solamona, o sonhador de Bensalem, doou o 
seu nome para tematizar a designação da instituição central da ilha, uma 
espécie de Academia das Ciências, A Salomon's House.King Solamona 
é assim descrito pelo governador da ilha aos seus narratários, os mare-
antes europeus: "There reigned in this island, about nineteen hundred 
years ago, a king whose memory of all others we most adore; not su-
perstitiously, but as a divine instrument, though a mortal man; his name 
was Solamona; and we esteem him as the lawgiver of our nation. This 
king had a large  heart, incrustable for good; and was wholly bent to 
make his kingdom and people happy". Idem, p.56.  
 
100 Idem, p.46. 
De acordo com a nota de pé de página da edição que consultámos, Ben-
salem é um neologismo derivado da aglutinação das palavras hebraicas 
ben, shalem , e que significa filho ou descendente da paz, salvação e 
perfeição. 
 
101 Idem, p.71. 
Um dos trinta e seis patriarcas que integravam o colégio directivo da Sa-
lomon's House, enumera e descreve em pormenor as várias instituições 
científicas e os vários dispositivos técnicos concebidos para desempe-
nharem funções diferentes. Idem, p.71-80. 
A qualidade "profética" das instituições científicas descritas na New 
Atlantis é intertextualmente "confirmada", séculos depois, por uma outra 
narrativa clássica do género utópico, A Modern Utopia de H.G. Wells. 
Aí, o narrador anónimo, ao mencionar as conquistas técnico-científicas 
alcançadas na sociedade utópica por ele sonhada, declara:"In Utopia a 
great multitude of selected men, chosen volunteers, will be collabora-
ting upon this new step in man's struggle with the elements. Bacon's vi-
sionary House of Salomon will be a thing realized, and it will be hum-
ming with this business". Wells, H.G – A Modern Utopia. Op. Cit., 
p.60. 
E ainda noutro contexto: "Apart from those who engaged mainly in 
teaching and admnistration, my double told me that the world-wide 
House of Saloman thus created sustained over a million men." Idem, 
p.276. 
 
102 Bacon, Francis – New Atlantis and The Great Instauration. Op. Cit., 
p.59.  
Também na Instauratio Magna, Bacon se refere à luz como sendo a pri-
meira criação de Deus, nos seguintes termos: "Therefore do thou Father, 
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who gavest the visible light as the first fruits of creation [...]" Idem, 
p.32. 
 
103 Idem, p.31-32. 
 
104 O facto de serem trinta e seis anciãos cientistas que governam a Sa-
lomon's House, sugere a influência da crença judaica dos trinta e seis 
homens justos que suportam o mundo. Cf. Manuel E. Frank, Manuel, P. 
Fritzie – Utopian Thought in the Western World. Op. Cit., p.257.  
 
105 Bacon, Francis – New Atlantis and the Great Instauration. Op. Cit., 
p.69.  
 
106 Manuel, E. Frank. and Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in the 
Western World. Op. Cit., p.255. 
 
107 Bacon, Francis – New Atlantis and the Great Instauration. Op. Cit., 
p.69-70. 
 
108 Idem, Ibidem. 
 
109 Idem, Ibidem. 
 
110 Idem, p.71  
 
111 Idem, p.83. 
 
112 Ainda em relação à sua doutrina dos ídolos e em jeito de conclusão, 
Francis Bacon escreveu:" É necessário que sejam negados [os ídolos], 
que a eles renunciemos, com uma resolução firme e solene. É necessário 
libertar e purificar deles o entendimento e fazê-lo definitivamente. Por 
essa razão, o acesso ao reino do homem, que se funda nas ciências, é em 
tudo semelhante ao Reino dos Céus, no qual só entrará aquele que for 
como a pessoa de uma criancinha". Bacon, Francis – Novum Organum. 
Op. Cit., p.53.  
 
113 "O três é universalmente um número fundamental. Exprime a ordem 
intelectual e espiritual em Deus, no cosmos ou no homem. Ele sintetiza 
a tri-unidade do ser vivo ou é o resultado da conjunção do 1 e do 2, o 
resultado, neste caso, da União do Céu e da Terra." 
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dictionnaire des Symboles. Paris: 
Robbert Laffont, 1988, p.972. (Tradução nossa). 
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114 Bacon, Francis – New Atlantis and the Great Instauration. Op. Cit, 
p.81-82. 
 
115 A importância concedida por Bacon à demonstração indutiva por 
oposição à demonstração silogística, atesta-se, por exemplo, na seguinte 
passagem: "For I consider induction to be that form of demonstration 
which upholds the sense, and closes with nature, and comes to the very 
brink of operation, if it does not actually deal with it". Idem, p.22. 
 
116 Idem, p.31. 
 
117. Cf. supra, Capítulo I, ponto 5 ou Nota 77 do mesmo Capítulo.  
 
118 Cf. Berneri, Marie Louise –Journey Through Utopia. Op. Cit., p.128; 
Manuel, E. Frank; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in the Western 
World. Op. Cit., p.258. 
Abraham Cowley (1618-1667), distinto membro da referida "Royal So-
ciety", e um dos designados "methaphisical poets" por Dr Samuel John-
son (1709-1784), escreveu os seguintes versos encomiásticos a Francis 
Bacon: "Bacon, like Moses, led us forth at last, / The barren wilderness 
he past, / Did on the very border stand / Of the blest promis'd land / And 
from the mountain's top of his exalted wit /Saw it himself, and shew'd us 
it"  
Blakeley Brian L.; Collins Jacquelin - Documents in British History: 
Early Times to 1714. New York: McGraw-Hill, 1993. Vol.1, p.184  
 
119 É esta a leitura feita nomeadamente por Marie Louise Berneri, que 
escreve :"Pouca atracção pode exercer sobre nós a New Atlantis, visto 
que presentemente vivemos todos numa Casa de Salomão e, tal com Ba-
con, andamos ofuscados pelas riquezas e pelas maravilhas que contém. 
Hoje em dia começamos gradualmente a entender que o conhecimento e 
o progresso científico não são sinónimos de felicidade humana e a sus-
peitar que os apoiantes entusiastas do progresso não se preocuparam re-
almente com a felicidade da humanidade, mas com o poder que este co-
nhecimento e progresso lhes deu". Berneri, Marie Louise – Journey 
Through Utopia. Op. Cit., p.136-137.(Tradução nossa). 
 
120 Para suprir a ausência da descrição das instituições político-
administrativas, um anónimo autor, identificado pelas iniciais R. H., terá 
dado continuação à redacção da New Atlantis, numa edição publicada 
em 1660. Cf. Manuel, E. Frank E; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought 
in the Western World. Op. Cit., p.253. 
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121 Bacon, Francis – New Atlantis and the Great Instauration. Op. Cit., 
p.16.  
 
122 In Manuel, E. Frank, Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in the 
Western World. Op. Cit., p.259.  
 
123 Para uma leitura da dimensão hermética da obra de Francis Bacon, 
mais concretamente da sua relação com o rosicrucianismo, cf. Yates, 
Frances A – "Francis Bacon Under the Shadow of Jehova's Wings", in 
The Rosicrucian Enlightenment. London: Paladin, 1975, p.155-167. 
 
 
124 Escreve Frances Yates, referindo-se à Instauratio Magna de Bacon: 
"A sua "instauração magna" da ciência foi concebida como um regresso 
ao estado de Adão antes da Queda, um estado de contacto imaculado e 
puro com a natureza e com o conhecimento dos seus poderes. Era esta a 
concepção de progresso científico, um progresso de retorno a Adão, sus-
tentado por Cornelius Agrippa, o autor do influente livro de filosofia 
oculta do Renascimento".Yates, Frances A. – The Rosicrucian Enligh-
tenment. Op. Cit., p.156-157. (Tradução nossa). 
 
125 É o sábio-ancião, membro da "Salomon´s House" que informa o seu 
interlocutor: "For our ordinances and rites we have two very long and 
fair galleries: in one of these we place patterns and samples of all man-
ner of the more rare and excellent inventions: in the other we place the 
statua's of all principal inventors. There we have the statua of your Co-
lumbus, that discovered the West Indies: also the inventor of ships [...] : 
the inventor of music: the inventor of letters: the inventor of printing: 
the inventor of observations of astronomy: [...] and all these by more 
certain tradition than you have". Bacon Francis – New Atlantis and the 
Great Instauration. Op. Cit., p.82. 
 
126 Idem, p.13. 
A navegação a que se refere F. Bacon é a que é designada na ciência 
náutica por navegação de rumo e estima, praticada, como ele afirma, no 
Mediterrâneo, e seguindo as orientações cartográficas das chamadas car-
tas-portulano. Esta forma de navegar e a cartografia a ela associada fo-
ram suplantadas pelas técnicas de marinhagem adequadas à navegação 
do oceano Atlântico feita a partir de observações e instrumentos astro-
nómicos, a chamada navegação astronómica, desenvolvida pelos mari-
nheiros portugueses, e sem a qual seria impossível a Colombo ter ruma-
do ao novo mundo. Cf. supra, nota 6 da Introdução, e vide, também, so-
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be o assunto em questão Marques, Alfredo Pinheiro – Origem e Desen-
volvimento da Cartografia Portuguesa na Época dos Descobrimentos. 
Op. Cit., p.39-50. 
 
127 Bacon, Francis – Novum Organum. Op. Cit., p.68.  
Acerca das homologias e diferenças ontológicas e epistémicas entre o 
acto criativo da invenção e o acto revelador da descoberta, cf. Bloch, 
Ernst – "Inventer et découvrir: la spécifité de l'espérance géographique", 
in Le Principe Espérance. Op.Cit. Tome II, p.362-369. 
 
128 Na New Atlantis, Bacon presta essa homenagem às descobertas em-
preendidas pelos povos ibéricos, ao atribuir à língua castelhana o impor-
tante estatuto de língua franca na comunicação entre o sábio-ancião e o 
narrador-marinheiro. É como se a descoberta do novo mundo empreen-
dida por Colombo, sob os auspícios dos reis de Castela, tivesse univer-
salizado a língua castelhana como instrumento civilizador e como idio-
ma de comunicação científica, revelador dos novos segredos da nature-
za. Assim, o narrador, ao enunciar as circunstâncias da sua entrevista 
com o sábio-ancião da Salomon's House, mencion que o fez em língua 
castelhana: "Then he [...] caused me to sit down beside him, and spoke 
to me thus in the Spanish tongue" .Bacon, Francis – New Atlantis and 
The Great Instauration. Op. Cit., p.71. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

1. A viagem imaginária e a viagem marítima. A nostalgia do paraíso 

e a esperança do milénio, vectores interdependentes do pensamento 

utópico. 

 

 

 

Se uma das possíveis e produtivas aproximações teóricas ao es-

pírito/conceito da utopia em textos literários que obedecem a um desíg-

nio fabular orientado para a representação de formas de vida humana e 

de convivência social alternativas às que são dadas experimentar na 

imanência do registo e da experiência histórica é articulá-lo e contrastá-

lo com o espírito/conceito da ideologia, outra possível abordagem, 

igualmente produtiva, é a que conjuga utopia e viagem. A viagem pare-

ce ser, do ponto de vista da construção do texto ou da narrativa utópi-

cos, a condição formal, o indispensável motivo ou regra generativa da 

passagem à alteridade desejada e sonhada. Toda a utopia, como toda a 

ideologia, como toda a viagem projectada têm um suporte comum iden-

tificável, a sua origem está indubitavelmente sedeada na mente, na 
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consciência (social/individual), na imaginação. Com a vontade de que-

rer sublimar, de transformar, ou simplesmente de contornar a realidade 

que lhe é dada viver, amiúde sentida e percebida como um insustentável 

peso ontológico, determinado em grande parte pela hostilidade dos limi-

tes físicos circundantes, o homem constrói imaginariamente moradas 

alhures, projecta-se, quer no espaço quer no tempo, além do seu corpo, 

com a esperança de desembarcar ou alunar no sítio certo, à medida do 

que deseja e julga ser melhor relativamente aquilo que já conhece. Utili-

zando a palavra-chave da epistemologia de Francis Bacon, o homem ge-

ra involuntária, às vezes voluntariamente, ídolos, e com deliberação e 

interesse com eles convive, muitas vezes só para conseguir suportar a 

realidade histórica, social, ideológica que o cerceia e o constrange. A 

viagem facultada pelo poder da imaginação é vivida a priori como uma 

compensação; ela é anterior à viagem facultada pelos membros físicos e 

pelos meios de locomoção, como reiteradamente demonstraram os estu-

dos da psicologia e da antropologia do imaginário, desenvolvidos em 

especial por Mircea Eliade, Gaston Bachelard, Gilbert Durand. Mas a 

pergunta sobre a razão da viagem imaginária – daquela que faz, por 

exemplo, Fernando Pessoa-Álvaro de Campos sentado no cais de Lisboa 

– a pergunta acerca da evasão, quase impulsiva, da realidade confrange-

dora e constrangedora, a pergunta acerca dos sonhos acordados de que 
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fala Bloch, matéria prima das construções utópicas e da dilatação da es-

perança pode-se formular assim:  

 

O homem que extrai do imaginário as forças necessárias para suportar o real 

é movido pela saudade de uma infância longínqua ou pela nostalgia de um 

paraíso perdido? Neste afrontamento de todos os instantes, ele apoia-se no 

mito para contrabalançar o presente, e, ao fazê-lo, escuta seja o «Era uma vez 

...» consolador dos contos, seja o « Uma vez haverá ... » dos apocalipses, dos 

tratados que descrevem a passagem da vida à morte, da ficção-científica ou 

ainda das perspectivas oferecidas por diferentes doutrinas políticas. Em am-

bos os casos o homem procura subtrair-se a um presente que pesa sobre si."1  

 

Na sua insaciável gesta de perscrutar os segredos da natureza, de 

inventar engenhos técnicos, de descobrir novos mundos, o homem oci-

dental-europeu, prosaicamente determinado pelas leis económicas que 

regem as trocas mercantis e ideologicamente conduzido pelo Livro ora-

cular de Deus, actualizará, numa conjuntura histórica muitíssimo favo-

rável, a do século XV e XVI a sua "idólatra" propensão ao sonho utópi-

co. As descobertas geográficas, em especial a descoberta de um novo 

continente, de um novo mundo, serão o grande acontecimento-motivo, 

como literariamente o provam as narrativa de Thomas More e de Francis 

Bacon,, da renovação das forças do imaginário nostálgico e prospectivo 

mitigadoras do seu presente infausto 2 Desse imaginário brotou, aliás, a 
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crença – universalmente atestada, como o demonstrou Mircea Eliade – 

da efectiva existência à superfície da terra de um lugar de eleição criado 

por Deus, constitui uma das suas mais remotas manifestações.3 

Assim se compreende que, por exemplo, Cristóvão Colombo, um 

dos ilustres representantes históricos do espírito racional e da esperança 

pragmática, honrado como um herói divino na utopia de Bensalem, 

crente na palavra do seu Deus judaico-cristão, homem de razão e de fé, 

conduzido, portanto, por ídolos da caverna e do teatro, tenha crido que 

alcançara as terras do Paraíso Terreal, após uma viagem cujos minucio-

sos preparativos levaram-no a contratar como membro da sua tripulação 

um judeu-intérprete para estabelecer a comunicação em aramaico com 

os virtuais cidadãos do Éden. No período quatrocentista e quinhentista 

dos descobrimentos atlânticos, o mítico e o real enleiam-se e activam-se 

mutuamente para dar forma à imperecível esperança da existência de 

mundos novos e melhores, de lugares idealmente sonhados e material-

mente assinalados em cartas de fantasia e rigor. Como escreve Vitorino 

Magalhães Godinho: 

 

 

[A]s navegações reais tendem a inscrever-se nos mitos, a transpor-se nas uto-

pias […]. Concepções de conjuntos como até visões regionais ou locais em-

bebiam-se na floresta dos mitos e símbolos, e a simbolização mítica é que 

traçava o espaço. O paraíso terreal donde saíam os quatro grandes rios é que 
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comandava tudo. […] Nos oceanos procuram-se a ilha das Sete Cidades – ou-

tro Paraíso Perdido – e as Ilhas Afortunadas de eterna juventude, a Antília, a 

ilha de S. Brandão, entre outras. […] Quantas vezes os navegadores acredita-

ram ter, na sua viagem verdadeira, deparado com o mundo dos mitos, assim 

como verdade tomado. É Colombo nas Antilhas, julgando ter aportado ao 

Cathay-Cipango; outros preparando-se para afrontar os gigantes; os índios 

remontando o tempo até à Idade de Ouro.4  

 

Descoberto o novo mundo em 1492, muitos europeus, nos séculos 

que se seguiram, viram nesse imenso e quase virgem espaço, quer uma 

oportunidade para realizar novas e mais justas experiências de organiza-

ção social – inspiradas tanto pela leitura da narrativa de More como por 

desígnios de evangelização social promovidos por ideais cristãos –, quer 

ainda um indício premonitório da segunda vinda de Cristo e do advento 

do Milénio prometidos pelas Escrituras. 5 

Os temas do presente e do próximo capítulo do nosso trabalho 

procurarão dar respectivamente conta, mediante textos das literaturas 

portuguesa e inglesa – com as limitações impostas pela natureza não-

enciclopédica do nosso projecto e com a clara consciência da infindável 

lista de exemplos que a nossa pesquisa e a insuficiência do nosso co-

nhecimento não puderam abarcar – da manifestação do espírito da uto-

pia. Seja ele, em conformidade com as teses de Mircea Eliade, como 

uma variante do arquétipo ou imagem primordial do paraíso. Seja como 
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uma manifestação consciente particular, de acordo com as teorizações 

de Ernst Bloch e de Martin Buber, associada ou derivada da ideia esca-

tológica, de origem semita, da futura consumação final de um tempo 

humano perfeito, à medida de uma promessa transcendental profetizada 

pelos intérpretes autorizados da voz de Deus.6.  

A nostalgia do paraíso constituiu em todos os tempos uma força 

propulsora das viagens e das expedições marítimas, como circunstanci-

adamente o demonstrou Ernst Bloch no seu Princípio Esperança, num 

capítulo precisamente intitulado "O Eldorado e o Éden, as utopias geo-

gráficas".7. Outros autores, em obras que consagraram ao estudo da in-

fluência do espírito da utopia no pensamento e na civilização ocidentais, 

não deixaram de assinalar, por seu lado, a importância do mar e das des-

cobertas geográficas como um capítulo incontornável na revivescência, 

transformação ou determinação do espírito utópico.8  

Assim, para Jean Servier, na sua Histoire de L'Utopie: "A idade 

de ouro da utopia está ligada à história das grandes descobertas maríti-

mas. Toda a crónica de viagem, embelezada pela imaginação, agiu como 

um choque cultural restrito, provocando uma comparação, um pôr em 

dúvida das estruturas sociais contemporâneas." 9 

Veremos como as descrições da sociedade chinesa, quiçá "embe-

lezadas pela imaginação", feitas por Fernão Mendes Pinto, vão ao en-

contro desta asserção de Servier. 
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Assim também, para Gilles Lapouge, no seu estilo, por vezes 

irónico, o mais das vezes poético:  

 

O mar é uma grande substância utópica. [...] Eles [os teóricos] sabem que a 

água aparta e purifica. Ela é ao mesmo tempo o limite e a entrada de um ou-

tro espaço. Para lá dos oceanos, nas ilhas, um tempo desconhecido escande as 

horas, e é ele mesmo e é outro. Sobre a lâmina das águas, o tesouro dos ins-

tantes dilui-se sem se perder, como a areia nas paredes das ampolas de vidro 

onde cintila o tempo. A qualquer um de nós falam todas as figuras do mar . 

Uma suave e dilacerante nostalgia habita-as, e as cidades portuárias, os enca-

lhes, [...] o encanto dos arquipélagos desenham uma geografia em que não 

afloram os tumultos do mundo. 10 

 

Das cidades portuárias, dos encalhes peninsulares e litorais 

atlânticos da Europa, do século XV ao século XVIII, demandaram, à 

descoberta de novas terras, naus, galeões e veleiros que, fazendo escala 

obrigatória em ilhas de arquipélagos reais – Canárias, Madeira, Açores 

–, seguiam depois rotas oceânicas, traçadas em cartas de marear, pro-

gressivamente mais detalhadas e precisas para corresponderem às neces-

sidades dos ciclos comerciais, às leis da economia, à ambição política da 

conquista e do domínio imperial, à vontade religiosa de evangelizar. 

Simultaneamente, porém, ao longo desses séculos, não deixaram cartó-

grafos de dar forma a representações de ilhas míticas em cartas de apu-
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rado rigor geográfico, e mareantes de se esforçar por alcançá-las – às 

Afortunadas e às de S. Brandão, por exemplo – herdadas do imaginário 

clássico e medieval.11 É importante esclarecer, de permeio, que a nome-

ação das míticas ilhas Afortunadas e as de São Brandão datam de épocas 

diferentes e inscrevem-se em tradições discretas da história da literatura 

ocidental. Assim, enquanto as primeiras foram originalmente nomeadas 

por Hesíodo (século XVIII a.C.) em Os Trabalhos e os Dias depois pelo 

poeta lírico Píndaro (c.522-433 a.C.) na II Ode Olímpica, escrita em 476 

a.C. , para se referir à morada dos justos que aí dariam entrada após três 

reencarnações terrestres, as segundas estão adstritas à tradição literária 

medieval, mais concretamente à literatura de viagens de edificação espi-

ritual-religiosa. A Navigatio sancti Brandani (A Navegação de 

S.Brandão) foi uma das mais famosas narrativas de viagens da Idade 

Média, inspirada directamente na peregrinação efectuada à Escócia por 

Brendan, um abade inglês que terá vivido no século VI. Transformada 

em lenda, o relato desta acidentada viagem por um Atlântico povoado 

de ilhas fantásticas, umas infernais, outras de deleite, conheceu mais de 

oitenta versões em toda a Europa.12 

Em suma, às viagens e descobertas reais, proporcionadas ao ho-

mem ocidental por essa "substância utópica" do mar, não deixou de cor-

responder a pertinente vontade humana de continuar a viajar por essa 

outra essencial substância utópica que é, a priori, e em si mesma, a ima-
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ginação. Veremos como um texto muito divulgado na Europa dos sécu-

los XIV e XV, Mandeville's Travels, pela representação que oferece de 

sociedades de cariz utópico e pela descrição feita do paraíso terreal, se 

constitui num bom exemplo demonstrativo da anterioridade da viagem 

imaginária sobre a viagem real, ambas articuláveis com o espírito da 

utopia.  
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2. Substratos mítico-literários da utopia ocidental: o paraíso bíblico 

e a tradição eutópica da literatura clássica greco-latina. Alguns 

exemplos textuais. 

 

 

 

Antes, porém, impõe-se-nos discorrer sobre as relações entre a 

utopia e o paraíso, isto é, entre as linhas de continuidade e de fractura do 

pensamento/discurso literário estritamente utópico – 

 relativo, portanto, a subjectivas concepções idealizadas ou melhoradas 

do funcionamento global de uma sociedade –, e formas de representação 

imaginárias/discursivas que se estruturam em torno do arquétipo/ideia 

do lugar edénico ou idade de ouro original, assim como de outras moda-

lidades adjacentes ou daí decorrentes. Se bem que possamos considerar 

– e o primeiro capítulo desta tese procurou teoricamente demonstrá-lo – 

as representações da utopia e do éden como tendo uma origem comum 

na consciência ideal utópica, isto é, como sendo ambas manifestações 

do utopismo, a verdade é que se torna necessário, em nome da clareza 

da exposição de ideias, delinear as suas diferenças formais e temáticas. 

Por aí passa a discreta diferenciação e a paronímica aproximação, assi-

naladas por Thomas More, entre a utopia e a eutopia, entre a ilha dos 

utópicos e a terra dos eutópicos13.  
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Frank e Fritzie Manuel dão início à sua monumental narrativa 

histórica do pensamento utópico, apontando as duas grandes fontes des-

se pensamento, a judaica-cristã e a helénica, para referirem que a pri-

meira conheceu uma maior perdurabilidade ao longo dos séculos e uma 

maior permeabilidade na mentalidade e na sociedade europeias, de tal 

modo que:  

 

Nas suas formas judaico-cristãs, o paraíso deve ser tomado como o estrato 

arqueológico mais profundo na utopia ocidental, activo no inconsciente de 

largos segmentos da população, mesmo quando não liam os livros em que as-

sumiam forma literária as variedades desta experiência – no que é um teste-

munho da capacidade de duração de uma crença religiosa em manter viva a 

estranha expectativa de uma condição humana que foi e voltará de novo a 

ser. 14  

 

Proveniente de um arquétipo universal mental, civilizacional-

mente afeito e modelado pelo espírito religioso semita, esta crença num 

lugar original de felicidade e perfeição, que marcou indelevelmente o 

pensamento ocidental, teve a sua origem em terras de Israel/Palestina, 

sabendo-se hoje em dia que a sua transcrição escrita canónica, inserida 

no Pentateuco, é uma amálgama de várias versões, uma delas ou mais do 

que uma redigidas no século IX ou VIII antes de Cristo, por sacerdotes 

judeus 15 . 
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De tal modo foi apelativa para a mentalidade cristã a crença na 

existência de um paraíso terrestre, gerado pelo acto divino da criação do 

mundo relatado no Génesis (2, 8-17), que somente no século XVIII ela 

foi definitivamente derrogada, quando os primeiros estudos geológicos, 

biológicos e paleontológicos provaram que a terra não tinha sido incoa-

da há seis mil anos, como computava a cronologia bíblica, e que a cons-

tituição física do ser humano provinha, por sucessivas metamorfoses, da 

natureza animal.16 Ao longo da Idade Média, tal como se pode compro-

var pela cartografia dessa época, o "ídolo" do paraíso habitou a mentali-

dade europeia: era crença comum, e fez lei a tese, que o jardim das delí-

cias não submergira com o dilúvio e que existia de facto, algures situado 

a oriente17. Primeiro os judeus, e a seguir os cristãos conferiram veraci-

dade histórica, prolongada por cerca de três mil anos, a esse lugar de 

bem-aventurança, por Deus criado/nomeado de Éden: 

 

O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o ho-

mem que havia formado. O Senhor Deus fez desabrochar da terra toda a es-

pécie de árvores agradáveis à vista e de saborosos frutos para comer; a árvore 

da vida, ao meio do jardim; e a árvore da ciência do bem e do mal. 

Um rio nascia do Éden e ia regar o jardim, dividindo-se a seguir, em quatro 

braços. O nome do primeiro é Pison, rio que rodeia toda a região do Évilat 

onde se encontra oiro, oiro puro, sem misturas e também se encontra lá bdélio 

[a goma extraída de uma palmeira] e o ónix. O nome do segundo rio é Ghe-
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on, o qual rodeia toda terra de Cus. O nome do terceiro é Tigre e corre ao ori-

ente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. 

O Senhor levou o homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e, 

também, para o guardar. Génesis (2, 8 - 2, 15). 18  

 

Jean Delumeau, na sua Une Histoire du Paradis, que nos serve 

de guia neste ponto19, informa-nos que a evocação da imagem do Paraí-

so do Génesis foi reiteradamente confirmada e reelaborada em diversos 

passos da Bíblia, em particular pelas vozes grávidas de futuro dos profe-

tas Isaías (51,3), Ezequiel (28,13-14) no Antigo Testamento, e João, o 

do Apocalipse, no Novo Testamento (21,11-22), e também que a morfo-

logia da representação do paraíso terrestre bíblico, configurada como 

um jardim protegido e separado do exterior por um muro envolvente, foi 

concebida durante a época do cativeiro do povo judeu na Babilónia (sé-

culo VI a.C.).  

A imagem forte deste Éden terrestre – que conheceu larga fortu-

na literária e que ao longo dos séculos, qual controversa questão sobre 

os universais, alimentou polémicas teológicas e dissertações eruditas – 

foi objecto de séria e multímoda reflexão por parte de filósofos e trata-

distas. Estes entregaram-se à elucidação de pertinentes dúvidas sobre a 

localização do Paraíso terreal – se a oriente, se no topo de uma monta-

nha, se pairando sobre a terra ou próximo da lua, se na Arménia, na Me-

sopotâmia ou na Palestina – e deram-se igualmente à peroração acerca 
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de minudências cronológicas, tais como a determinação temporal da cri-

ação do jardim – em que ano, em que época do ano, em que dia da se-

mana –, qual o período de duração em que o casal primordial nele viveu, 

qual o lapso de tempo que mediou entre a criação de Adão e a de Eva 

etc., etc. 20 

Convém no entanto esclarecer que esta vincada tradição, de fun-

do bíblico, imagética-literária-tratadista, relativa à condição original da 

beatitude do ser, não foi a única a incrustar-se na mentalidade ocidental: 

a ela correspondeu, e com ela se caldeou, após a cristianização do impé-

rio romano, a tradição greco-latina – de índole mais literária do que teo-

lógica-religiosa – relativa ao lugar da felicidade primordial.  

Jean Delumeau distingue três grandes temas que favoreceram a 

representação do Éden e que configuraram aquilo a que podemos desig-

nar o mapa da felicidade mítica da cultura greco-romana, da Hélade e da 

Hespéria, a saber; (i) o tema de a Idade de Ouro, (ii) o de os Campos 

Elísios e (iii) o de As Ilhas Afortunadas.  

Assim, sensivelmente na mesma época (século VIII a.C.) em que 

os filhos de Israel compunham a sua narrativa das origens do mundo, 

um poeta épico grego ou – o que é mais provável, fascinante e simetri-

camente equivalente com a identidade da autoria material do Génesis 

bíblico – um anónimo e heteróclito conjunto de vozes poeticamente ins-

piradas e nomeadas pela história sob a máscara/identidade de Hesíodo 
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dava forma à seguinte descrição da Idade de Ouro, na narrativa em ver-

so Trabalhos e Dias: 

 

De ouro foi a primeira raça dos homens dotados de voz, 

que os imortais criaram, eles, que são habitantes do Olimpo. 

Viviam sob o governo de Cronos, quando ele reinava no Céu. 

Eram como deuses, com espírito despreocupado, 

vivendo à margem de penas e misérias; a velhice medonha 

não os surpreendia, mas, sempre de membros vigorosos, 

deleitavam-se em festins, a bom recato de todo o mal; 

se morriam, era como que vencidos pelo sono. Para eles, 

tudo era perfeito: o solo fértil oferecia-lhes por si 

frutos numerosos e abundantes; e eles, contentes 

e tranquilos, viviam da terra, no meio de bens inúmeros.  

(v.109-119) 21 

 

Platão (séc. V-IV a.C.), no seu diálogo O Político, Virgílio (70-

19 a.C.), na célebre IV Écloga, a messiânica, e Ovídio (43 a.C.-19 A.D) 

no Livro I das Metamorfoses revisitaram este mitema com nostalgia 

descritiva e esperança prospectiva. Damos de seguida, e dentro do espí-

rito do tema bilingue da nossa tese, a versão em língua inglesa, da des-

crição da Idade de Ouro, incluída nas Metamorfoses de Ovídio.22 da au-

toria do poeta inglês, da chamada Idade Augustana, John Dryden (1631-

1700): 
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The golden age was first; when man, yet new, 

No rule but uncorrupted reason knew; 

And, with a native bent, did good pursue. 

Unforced by punishment, unwawed by fear, 

His words were simple, and his soul sincere: 

Needless was written law, where none oppressed; 

The law of man was written in his breast; 

No suppliant crowds before the judge appeared; 

No court erected yet, nor cause was heard; 

But all was safe, for conscience was their guard. 

The mountain trees in distant prospect please, 

Ere yet the pine descended to the seas, 

Ere sails were spread, new oceans to explore; 

And happy mortals, unconcerned for more, 

Confined their wishes to their native shore. 

No walls were yet, nor fence, nor moat, nor mound; 

Nor drum was heard, nor trumpet's angry sound: 

Nor swords were forged; but, void of care and crime,  

The soft creation slept away their time. 

The teeming earth, yet guiltless of the plough, 

And unprovoked, did fruitful stores allow: 

Content with food, which nature freely bred, 

On wildings and on strawberries they fed; 

Cornels and bramble-berries gave the rest, 
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And falling acorns furnished out a feast. 

The flowers, unsown, in the fields and meadows reigned; 

And western winds immortal spring maintained. 

In following years the bearded corn ensued 

From earth unasked, nor was that earth renewed. 

From veins of valleys milk and nectar broke, 

And honey sweating through the pores of oak. 23 

 

Os Campos Elísios, mencionados pela primeira vez na Odisseia 

de Homero (século VIII a.C.) – voz também afectada pela suspeição de 

ser um significante virtual onomástico para nomear uma identidade au-

toral colectiva anónima –, são outra referência clássica, de origem gre-

ga, evocadora da sublimação do sofrimento e dos condicionamentos ma-

teriais, para designar, não a primigénia condição áurea do ser humano, 

mas o lugar de encanto terreal reservado aos heróicos guerreiros depois 

de cumprida a sua destemida sorte nos campos de batalha. No canto 

quarto, Proteu comunica a Menelau:  

 

A ti não te está destinado, ò Menelau, vindo de Zeus, 

morrer em Argos  criadora de cavalos, nem encontrar o teu fim. 

Mas os imortais te mandarão para a Planura Elísia, 

no extremo da terra, onde está o louro Radamanto. 

Aí se oferece aos homens uma vida mais fácil. 

Não neva, não há grande invernia, nem chuva. 
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Mas as brisas do Zéfiro sopram sempre ligeiras,  

vindas do Oceano, para refrescar os homens. (IV, 561-568) 24 

 

Virgílio (70-19 a.C.), em A Eneida, revisita igualmente, no livro 

sexto, o lugar ameno dos Campos Elísios habitado pelos bem-

aventurados, não os localizando, porém, no extremo, mas sob a terra. 

Eneias, o herói da narrativa, na sua viagem a caminho da fundação de 

Roma, alcança a dada altura (damos a versão portuguesa de Agostinho 

da Silva): 

 

[...] ridente espaço, 

felizes prados duns amenos bosques, 

onde um aberto céu veste de púrpura 

toda a planície com o Sol, os astros. 

Há uns que se divertem sobre as relvas 

se exercitam lutando em fulva areia. 

Dança uma parte acompanhando coro 

que poemas entoa; sacerdote, 

Trácio de hábito longo, uma cadência 

marcava ao exprimir com os seus dedos 

ou com o plectro de marfim que tem 

os intervalos entre as sete notas; 

[...]  

A outros ele [Eneias] avista dum lado e outro, 
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da direita e da esquerda pelas ervas, 

tomando as refeições, cantando em coro 

uns cantos de triunfo e de alegria 

em perfumado bosque de loureiros. 

De lá corre Erídano as suas águas 

com poderosa força vão rolando 

através da floresta para a foz. (VI, 988-999; 1015-1022)25 

 

Na Odisseia de Homero, mais precisamente no canto VII, ocorre 

uma outra descrição de um lugar aprazível, mas agora situado aquém da 

morte, os jardins de Alcínoo nas ilhas dos Feácios, cuja clemência e en-

canto natural favorecia o repouso e a paz de espírito de quem os visita-

va. 

 

Fora do pátio, cerca das portas, um grande jardim 

de quatro jeiras; cerca-o uma sebe a toda a volta. 

Aí crescem altas árvores viçosas,  

pereiras e romãzeiras, e macieiras de frutos luzidios, 

doces figueiras e oliveiras frondosas. 

Nunca o seu fruto se perde ou deixa de produzir,  

quer seja inverno ou verão; duram sempre. 

O Zéfiro, que sopra sempre, faz criar uns, e outros sazonar. 

Uma pêra amadurece sobre outra, uma maçã sobre a maçã, 

o cacho sobre o cacho, o figo sobre o figo. 
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Ali está plantada uma vinha muito fértil. 

Num lado, num espaço de terreno liso, 

está a secar ao sol, e colhem-se já os cachos, 

e pisam-se outros. Em frente estão uvas verdes 

que largam a flor, outras começam a amadurecer. 

No extremo do jardim, crescem alegretes cuidados, 

com plantas de toda a espécie, todo o ano verdejantes. 

Há também duas fontes; uma irriga o jardim todo; 

outra vai passar sob o limiar do pátio,  

a caminho do palácio altaneiro. É lá que os da cidade se abastecem. 

Tais eram as dádivas esplêndidas dos deuses a Alcínoo.(VII, 112-132) 26 

 

As Ilhas Afortunadas, o mais remoto vestígio literário da quali-

dade insular do espaço ideal que consubstancia um dos discerníveis tra-

ços discretos do género literário da utopia – o lugar, portanto, do ponto 

de vista da geografia do fantástico, morfologicamente mais próximo das 

imaginadas ilhas utópicas que hão-de constituir-se no cenário eleito para 

a localização descritiva de modelos de sociedade tidos como aperfeiço-

ados – têm a sua menção originária em os Trabalhos e Dias de Hesíodo 

para nomearem o lugar onde Cronos, o deus supremo da idade de ouro, 

destronado por seu filho Zeus, se exilou para governar a nobre raça hu-

mana dos heróis 27. Este mesmo tema é retomado na II Ode Olímpica de 

Píndaro (c. 522-443 a. C), o poeta-filósofo da doutrina hermética do or-

fismo. Aí, são-nos caracterizadas essas ilhas como uma espécie de Para-
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íso ultra-terreno, não propriamente como abrigo dos heróis da guerra 

que repousariam deleitosamente nos Campos Elísios situados na extre-

midade da terra, conforme é referido na Odisseia, antes como morada 

reservada aos justos que transcenderam, depois da terceira passagem pe-

la terra, a sua condição de seres reencarnáveis. 

 

[...]. Mas quantos 

tiveram a coragem, enquanto 

por três vezes permaneciam de um e de outro lado, 

de abster a sua alma de toda a injustiça, 

esses percorreram o caminho de Zeus, ao longo da torre de  

                                                                              [Cronos. 

Aí sopram as brisas oceânicas 

em volta das Ilhas dos Bem-Aventurados. 

Brilham flores de ouro, 

umas no chão, outras nas árvores resplandecentes. 

A água cria outras ainda. (v.66-75) 28 

 

O poeta latino Horácio (65-8 a.C.) congeminou também, na sua 

XVI Epode, uma descrição das Ilhas Afortunadas, representando-as co-

mo o lugar onde vivia uma raça de homens piedosos, protegidos por Jú-

piter das misérias do mundo, e imunes às consequências nefastas da 

passagem da idade de ouro à idade de bronze.  
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E o historiador grego Diodorus Siculus (Diodoro da Sicília), que 

viveu na segunda metade do século I antes de Cristo, relata na sua Bi-

blioteca Histórica a viagem empreendida por mar e a partir do Egipto de 

um certo Iambulus, o qual terá alcançado uma ilha em tudo identificável 

com as Afortunadas, de clima temperado e natureza pródiga, habitada 

por gente de idade provecta e saúde incorruptível, levando uma vida de 

satisfeita e radiante felicidade colectiva. 

Na literatura greco-latina todas estas constantes temáticas con-

tribuíram, nas suas irredutíveis diferenças e aproximações fabulares, pa-

ra dar forma ao imaginário eutópico – representado, quer como um esta-

do de original plenitude, quer como morada limiar ou insular dos heróis 

e dos justos – e para determinar a descrição do paraíso terrestre confor-

me a imagem arquetípica de um locus amœnus. 

Ainda segundo outro autor, citado por Jean Delumeau, A. B. Gi-

amatti, o tema da paisagem ideal ou lugar perfeito ligado à representa-

ção de um lugar eutópico/paradisíaco, tal como foi concebido pela lite-

ratura da antiguidade clássica, foi recorrentemente utilizado ao longo da 

história da literatura ocidental segundo três tipos de modalidades figura-

tivas, a saber, (i) a do jardim, (ii) a da natureza em estado selvagem e 

agraciada pelos deuses, (iii) a do espaço pastoral do amor.29 Os jardins 

de Alcínoo, descritos na Odisseia e a evocação de Perséfone brincando 

com as jovens Oceânides no Hino homérico a Deméter, constituem, res-
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pectivamente, e ainda segundo o mesmo autor, ilustrações tipo das duas 

primeiras categorias. O VII Idílio do poeta grego Teócrito (c.308-c.240 

a.C.) é apontado como o exemplo modelar da temática pastoral e da sua 

correspondente e característica articulação entre os motivos da natureza 

e do amor. Eis o exemplo: 

 

Com prazer 

nos reclinámos nos leitos fofos de junco fresco 

e parras acabadas de cortar. 

Por cima das nossas cabeças, agitavam-se  

choupos e olmos inúmeros; perto, murmurava  

a sagrada água, que corria da gruta das Ninfas. 

Nos ramos umbrosos, as negras cigarras 

estafam-se a cantar. Nos densos espinhos 

das silvas, ao longe, ouvia-se a rela. 

Cantavam cotovias e pintassilgos; gemia a rola; 

em redor das fontes voavam as fulvas abelhas. 

Tudo tinha o aroma da abundância do verão, da abundância  

                                                                        [do  outono. 

 

Pêras aos nossos pés, maçãs, dos lados, rolavam 

inúmeras, fazendo pender até ao chão 

os seus ramos carregados de frutos. (Idílios, VII, 132-146) 30 
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A partir do século II da nossa era, os padres da Igreja e os escri-

tores cristãos empreenderam uma progressiva reconversão e adaptação à 

dogmática teológica romana dos mitos greco-romanos da Idade de Ouro, 

dos Campos Elísios e das Ilhas Afortunadas, fundindo-os com a imagem 

do paraíso terrestre bíblico. Os pressupostos teológicos para realizar es-

sa operação de síntese derivaram da convicção de que a sabedoria he-

braica e a verdade divina nela inscrita eram historicamente anteriores 

aos mitos pagãos, os quais se teriam formado como uma reverberação 

inconsciente ou transfigurada da verdade original revelada por Deus ao 

seu povo eleito. Por outras palavras, com a progressiva cristianização do 

império romano e da cultura ocidental, os mitos pagãos relativos à ori-

gem e à condição da bem-aventurança e da felicidade humanas, associa-

dos à descrição de lugares de encanto, fundem-se e subsumem-se com a 

autoridade sagrada da descrição judaico-cristã do paraíso criado origi-

nalmente sobre a terra pelo presuntivo único Deus verdadeiro. Por outro 

lado, a qualidade literária das descrições pagãs desses mitos passa a ser 

devidamente honrada pelo tributo que autores cristãos latinos dos sécu-

los IV, V e VI lhe prestam, ao reproduzirem em tons virgilianos as suas 

próprias evocações do paraíso terrestre. 31 

Em última instância, tanto os temas da bem-aventurança ontoló-

gica inscritos na literatura clássica, como a representação da felicidade 

original do éden bíblico, discreta ou simbioticamente considerados, 
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além de reflectirem a natureza dual e híbrida dos fundamentos do que 

pode ser genericamente designado por cultura e civilização ocidentais, 

testemunham a formalização literária do mito do paraíso terrestre, ina-

cessível ou demandável – jardim, ilha, reino ou continente –, protegido 

da degenerescência, do dilúvio ou catástrofe cósmica, do mal que desde 

o cometimento de uma falta metafísica ou da violação de um interdito 

sagrado passou a afectar a condição humana. Mas, tal como referem 

Frank Manuel e Fritzie Manuel, na esteira, aliás, das teses de Mircea 

Eliade, esse mito, registado universalmente, desempenha uma crucial 

função psicológica de eufemização da realidade histórica. Escrevem 

aqueles autores: 

 

O potencial emotivo destas imagens [relativas ao repositório de experiências 

catalisadas pelo arquétipo do éden] deriva de aspectos do mito [do paraíso] 

que reactiva experiências profundamente enraizadas e que pode fazer defla-

grar a esperança do renascer e da mudança. O mito [do paraíso], religioso ou 

secular, serve um propósito na economia psíquica, uma vez que torna possí-

vel a continuidade da vida no meio dos constrangimentos da civilização. [...] 

Banhar-se durante preciosos momentos nas águas do paraíso ou da utopia 

torna mais suportável a existência do homem que vive sob as mais adversas 

condições. Há, inclusive, uma gratificação reconciliadora em ler e escrever 

acerca do paraíso. 32 
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3. Traços distintivos da literatura eutópica-pastoral-edénica 

relativamente à literatura utópica. 

 

 

 

Apesar de poder ser definida arqueologicamente como "o estrato 

mais profundo na utopia ocidental" e de ser um avatar original do uto-

pismo, a condição paradisíaca, seja qual for a modalidade da sua repre-

sentação literária, exibe traços discretos relativamente à utopia stricto 

sensu. Alguns dos autores, por nós já citados, não deixam pertinente-

mente de assinalar essas diferenças, que resumidamente passamos a ex-

por.  

Assim, para Gilles Lapouge, o paraíso concebido pelo utopista 

não é decalcável da representação do éden bíblico, embora dele colha 

alguns motivos devidamente recompostos com o empréstimo de elemen-

tos factuais derivados da história.  

 

Do Jardim das Delícias, o utopista conservará o horror ao tempo, a extinção 

da propriedade. Mas acrescentar-lhe-á outros elementos que não encontramos 

na morada de Adão e Eva: a coacção, a igualdade, a solidariedade, o urba-

nismo, o Estado, o trabalho. A cidade da utopia é um paraíso do trabalho. O 

Génesis transforma-se num famoso avatar. Este ensinava-nos que o homem 

fora condenado a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto no dia em que se 
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fechou o paraíso. O utopista corrige a Bíblia «é com o suor do seu rosto que o 

homem poderá reabrir as portas do Paraíso.»33  

 

Por seu turno, Pierre-François Moreau empenha-se na discrimi-

nação contrastiva entre as características temáticas das representações 

da Idade de Ouro e as que concernem a determinação do espaço utópico 

da sociedade aperfeiçoada. Para este autor, idade áurea e utopia distin-

guem-se, antes de mais, pela sua configuração em relação ao tempo, da-

do que a primeira se situa num passado, evocador de nostalgia e irreme-

diavelmente abolido, enquanto que a segunda, contornando o registo 

elegíaco, pressupõe sempre uma comparação entre dois mundos con-

temporâneos – o que é dado conhecer na história e o que é dado antever 

como uma construção alternativa ideal. Além disso, há também a consi-

derar o facto de a evocação da Idade de Ouro remeter para uma condi-

ção geral humana inserida harmoniosamente na natureza e liberta de 

constrangimentos formais inerentes ao funcionamento estruturado de 

uma qualquer modalidade de agremiação social – de remeter, portanto, 

para uma condição anterior ao aparecimento de uma colectividade social 

funcionalmente ordenada –, enquanto que a utopia se define por ser uma 

representação de uma sociedade outra, provida de leis e organizada da 

melhor forma possível para controlar e dominar a natureza. Com alguma 

precaução, poder-se-ia dizer que estamos perante dois tipos de "sonhos 
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acordados", para relembrar a expressão de Ernst Bloch: " Sonho do téc-

nico contra sonho do camponês [...]. Qualquer problema preciso acerca 

do qual a utopia se quer posição e resolução não chega sequer a ser evo-

cado no mito: aqui todas as questões de tecnologia social são suprimidas 

de antemão."34 Por fim, ainda segundo Moreau, a idade de ouro e utopia 

não detêm, do ponto de vista da sua manifestação expressiva, o mesmo 

estatuto. enquanto que a primeira é um motivo temático ou mitema que 

pode ser assimilado literariamente em contextos, obras e géneros dife-

renciados, como material da rêverie nostálgica sobre as origens do ser, 

não chegando, portanto, a dar forma a uma elaboração narrativa extensa 

e elaborada, a segunda é definível por dar corpo a um género literário e 

filosófico específico, dotado, mesmo que de forma elementar, de uma 

trama narrativa e de uma sistemática exposição do funcionamento das 

suas qualidades genéricas próprias35.  

Também Northrop Frye, no seu breve mas iluminante ensaio, 

Varieties of Literary Utopias 36, empenha-se em distinguir e a determi-

nar conceptualmente, entre outras modalidades, e a partir de uma curio-

sa ilação bíblica, a convenção pastoral edénica e a convenção utópica da 

literatura. O seu argumento deixa implícita a ideia de que essas duas 

convenções, com naturezas e percursos diferenciados na história da lite-

ratura, têm a sua radical e primeira manifestação em dois discretos mitos 

judaico-cristãos, o primeiro relacionado com a narrativa do Génesis, 
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com o mito das origens, formalizado na descrição do estado de pureza 

existencial e de harmonia natural do jardim do Éden, e o segundo rela-

cionado com o mito teleológico da edificação da cidade celeste da Nova 

Jerusalém, o estádio último da peregrinação humana sobre a terra. Por 

outras palavras, para Northrop Frye, a Bíblia subministra os arquétipos 

temáticos tanto das representações literárias de teor pastoral/edénico – 

que têm como matriz fundadora os versículos relativos à descrição do 

jardim do Éden, como as utópicas – que têm como modelo a concepção 

da cidade perfeita, (Isaías 2, 2-5; Ezequiel 40-48; Zacarias 14) símbolo 

da esperança salvífica judaica, da Nova Jerusalém. Mas a distinção entre 

as duas convenções literárias pode, ainda num contexto de fundamenta-

ção bíblica, ser traçada por outra via, que tem como princípio de expli-

cação, segundo o mesmo autor, o episódio da dissensão entre Caim e 

Abel. " Abel é um pastor e Caim um lavrador cujos descendentes cons-

troem cidades e fazem desenvolver as artes. O assassínio de Abel parece 

simbolizar a liquidação de uma sociedade pastoril por uma civilização 

mais complexa."37. Northrop. Frye sublinha ainda a importância alcan-

çada pelo género pastoril no Renascimento, precisamente na mesma 

época em que é redescoberto e desponta o género literário da utopia, as-

sociado este último que está, entre outros factores, ao movimento cen-

trípeto da constituição das urbes-metrópoles e da concomitante revives-

cência do espírito cosmopolita. O ideal pastoril, que não é estritamente 
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utópico, passa nessa época, segundo aquele autor, a designar-se por Ar-

cádia. Esta define-se por representar uma forma de vida rural e de puro 

lazer, protagonizada por pastores que convivem em harmonia com as 

leis da natureza e segundo um registo axiológico de simplicidade bucó-

lica. Duas características ideais, porém, assistem a especificidade da 

convenção pastoral-edénica-arcádica relativamente à utópica: a ênfase 

dada à integração do homem no meio físico envolvente e uma maior 

gratificação dos desejos físicos, decorrente da simplicidade do regime 

de vida no campo.  

 

A utopia é uma cidade, e exprime o ascendente humano sobre a natureza, a 

dominação do meio envolvente mediante esquemas mentais abstractos e con-

ceptuais. No género pastoril, o homem está em paz com a natureza, o que im-

plica estar em paz com a sua própria natureza, sem que o racional e o natural 

deixem de estar associados. 38 

 

Tese muito semelhante à de Northrop Frye é a que expõe James 

Holstun, para quem a utopia literária e o género pastoril-arcádico man-

têm entre si uma complexa relação que pode ser originalmente assinala-

da na Bíblia pela divergente e, ao mesmo tempo, interdependente liga-

ção dos destinos (simbólicos) do pastor Abel e do primeiro fundador de 

cidades Caim.39. Segundo este autor, os dois géneros têm em comum 

não só o facto de serem reificações da primordial aspiração do homem 
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em recuperar a sua original condição paradisíaca, mas também de em-

preenderem, implícita ou explicitamente, uma crítica às condições soci-

ais existentes mediante a auto-representação de uma topografia ideali-

zada. Há, todavia, diferenças essenciais no que concerne à tipificação 

dos lugares idealizados e na concepção do bem prosseguido. 

 

Diferentemente da utopia, o [género] pastoril é um género retrospectivo – 

uma tentativa imaginária de figurar e de recuperar uma condição perdida. 

Mas se encararmos Abel como o primeiro bucolista, e a sua ocupação como 

uma tentativa de recuperar directamente o Éden ao esquecer ou ignorar o 

mandamento de Deus de que o homem deve cultivar a terra, então o [género] 

pastoril também parece condenado a exibir a sua própria impossibilidade. A 

natureza será regenerada para completar a sua harmonia com o homem ape-

nas quando a história providencial tiver concluído o seu percurso; entre o 

Éden e a Nova Jerusalém, deve continuar estranha ao homem. [...] Mas a uto-

pia incide sobre o presente ou sobre a proximidade do futuro iminente. Cons-

ciente da Queda do homem, a utopia dispõe-se contudo a dar pressurosamen-

te um bom uso a uma das consequências mais felizes da Queda: o fazer pro-

gredir o conhecimento social e científico. 40 

 

Por fim, outro exegeta da fenomenologia da utopia, Krishan 

Kumar, num capítulo preambular da sua obra Utopia & Ant-tutopia in 

Morden Times41 em que disseca as particularidades e contrasta as dife-

renças entre o antigo e o moderno utopismo, sublinha que a componente 
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bucólica-arcádica, com os seus temas predominantes da frugalidade e da 

plena harmonia entre o homem e a natureza, mostrou uma notável per-

sistência adentro do vector utópico do pensamento ocidental. Num pon-

to ulterior, Kumar esclarece que a Idade de Ouro, a par de outras moda-

lidades mítico-literárias, tais como o país da Cocanha, o Paraíso, o Mi-

lénio, e formas idealizadas de convivência social (a cidade Ideal, o mos-

teiro) mais não são do que a pré-história ou pré-ecos da utopia literária, 

orientada para a descrição verosímil, racional e sistemática de um pro-

jecto político e económico de sociedade alternativo ao que é dado co-

nhecer no plano dos eventos históricos.  

 

Assim como muitos fragmentos pré-históricos, também elas [as modalidades 

literárias de idealização existencial] conservam-se incrustadas em formas ulte-

riores; ou, para dar uma outra imagem, podemos dizer que elas continuam vi-

vas no inconsciente da utopia, comunicando-lhe muito da sua motivação e do 

seu dinamismo. Mas, da mesma maneira com que o id não pode ser identifica-

do com o ego, assim também estes pré-ecos utópicos não podem ser identifi-

cados com a utopia em si. 42  

 

Recordemos que o narrador da Utopia de Thomas More, o marean-

te português Rafael Hytlodeu, no seu périplo por terras e mares desco-

nhecidos, visitara, antes de ter chegado à "óptima República", outros es-

tados, outras formas de convivência social, outros povos, entre os quais 
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os "Macariens", aqueles que são felizes, e acerca dos quais pouco mais 

ficamos a saber senão que entre eles vigorava uma regra de frugalidade 

económica que basicamente determinava a interdição da acumulação de 

ouro acima de um certo montante nas mãos do rei, o qual estabelecia a 

equitativa distribuição da riqueza pelos súbditos-cidadãos. A receita ma-

terial para a felicidade colectiva parecia pois assentar, de acordo com o 

que se pode deduzir do informe de Hytlodeu, numa regra de ouro tão 

simples quanto a de evitar acumulações de riqueza que provocassem de-

sequilíbrios na distribuição dos bens e que favorecessem a transgressão 

dos princípios do melhor e da harmonia pré-estabelecida – para utilizar 

uma linguagem leibniziana.43 A frugalidade individual e colectivamente 

consentida, o aceitar sem mais ambições as dádivas da natureza, o parti-

lhar os bens providenciados ao homem pela mão generosa de Deus ou 

pela ordem imanente das coisas, a simplicidade dos meios e das formas 

de vida, a mitigação do esforço físico são temas, práticas representativas 

dos lugares literários felizes, que ignoram, de tão pleonástico que soaria, 

o conceito normativo e positivo de justiça, bem como o anseio de se ser 

mais perfeito do que se é tal como se é. Porque é da felicidade perdida e 

nostalgicamente evocada, ou da felicidade realizada com a livre aceita-

ção do que é dado viver com a graça dos condicionamentos materiais da 

vida, que trata a matéria literária da eutopia, tão próxima da utopia e de-

la tão discretamente diferente quanto, no símile de Kumar, o id o é do 
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ego. Por outras palavras, a eutopia, lugar redondo e de plenitude exis-

tencial, não configura, diferentemente da utopia, nenhuma aspiração 

pessoal ou colectiva em se ser mais do que já se é – de facto, ou tornado 

presente pela rememoração nostálgica –, porque, de algum modo, ela é a 

amostra da felicidade acabada. Nesta medida, a eutopia representa a on-

tologia da perfeição, a utopia o esforço do aperfeiçoamento. Enquanto o 

eutópico não sonha ir além nem ser mais do que já é ou do que já pos-

sui, o utópico deseja ser sempre mais e ser diferente daquilo que é. No 

limiar deste trabalho haveremos de regressar novamente a este mesmo 

ponto.  

 

 

 

4. Imagens literárias em língua portuguesa de lugares paradi-

síacos inspiradas ou tocadas pela tradição bíblica. Três exemplos 

textuais: os medievais-anónimos Orto do Esposo e Boosco Deleitoso e 

o Sonho Enigmático do iluminista-alquimista Anselmo Caetano.  

 

 

  

O que agora nos ocupa são algumas imagens literárias, veicula-

das nos idiomas português e inglês, representativas do "id utópico", na 

expressão de K. Kumar, portadoras ou tocadas por essa rememoração ou 
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qualidade eutópica, e afectadas tanto pela tradição da religiosidade bí-

blica judaica-cristã como pela tradição mitológica-literária greco-latina. 

Os exemplos que inventariemos têm por fim demonstrar aspectos vários 

dessa propensão antropológica de sonhar tanto o espaço original figura-

do como perfeito – perdido, recuperado, transformado –, como o espaço 

– morada dos justos e dos eleitos, que se esforçam, mediante provações 

recorrentes e tentações vencidas, por nele entrar.  

Convém, todavia, esclarecer ou relembrar que o escopo deste 

trabalho, convocando diferentes disciplinas do conhecimento das huma-

nidades para explicitar, fundamentar e problematizar o fenómeno do 

utopismo, tal como ele se reificou, sob a determinação de matrizes civi-

lizacionais comuns e de contingências culturais e históricas diferencia-

das, nas literaturas portuguesa e inglesa, segue um programa de análise 

literária eminentemente comparativista, com o que de ilustrativamente 

dialógico e contrastivo essa leitura comporta. Arredada está, portanto, 

como desde o fim do primeiro capítulo deixámos implícito, qualquer 

pretensão de fazer uma história, ou sequer um esboço de história literá-

ria comparada, desse fenómeno nas duas literaturas, facto que não elide 

a possibilidade de o analisar de modo comparatista e pelo critério, entre 

outros critérios de aproximação textual, cronológico.  

No que primeiramente concerne à literatura portuguesa, os luga-

res literários que desejamos convocar, representativos de uma conscien-
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te idealização das condições de vida, prendem-se, naturalmente, e antes 

de mais, com a influência que a doutrinação ideológica cristã exerceu na 

mentalidade medieval, e que pode ser atestada em textos apologéticos 

que são portadores de uma nítida intenção ético-religiosa e de edificação 

espiritual. Tomemos como primeiro exemplo um texto do fim do século 

XIV ou princípios do século XV, de um autor, contemporâneo de Fer-

não Lopes, anónimo, como convém a um texto medieval, intitulado Orto 

do Esposo  

Obra de teor apologético, eruditamente tecida e escorada na dou-

trina dos doutores da igreja e em juízos de autoridades teológicas como 

Santo Agostinho, Isidoro de Sevilha, João Damasceno, Beda etc., a lei-

tura do prólogo ao livro segundo começa por nos revelar o sentido do 

título, ao estabelecer uma analogia entre o inefável valor das sagradas 

escrituras – cujo sentido se oferece como a matéria prima da reflexão 

ética e espiritual que prossegue o conteúdo da obra – e a beleza do para-

íso terreal criado por Deus. Os mesmos predicados, faustos e adequados 

à caracterização do jardim das delícias, profusamente coberto de formo-

sas, deleitosas e olorosas espécies vegetais, irrigado por águas cristali-

nas, envolto numa branda atmosfera primaveril, guardado com zelo e 

protegido por espessas sebes do mundo exterior – todos eles superlati-

vamente qualificados pelo emprego reiterado de advérbios de modo pre-
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cedidos pelo advérbio de quantidade "muito" – são, por efeito do recur-

so à figura da comparação, atribuídos ao Livro de Deus: 

 

A Sancta Escriptura he tal como ho orto do parayso terreal, porque ella he 

muy fremosamete apostada cõ marauilhosos e[n]xertos e muy graciosamete 

afeytada com muy graciosas plantas e he aprovada muy conpridamete cõ es-

pecies de muy bõo odor, e com flores muy resplandescentes he muy deleito-

samête cheyrada, e cõ fructos muy dilicados he muy auõdosamête deleytosa, 

e cõ muy tenperados orvalhos he muy blandamete regada, e he muy sauda-

velmete abalada cõ ventos muy mansos de grande tenperança, e cõ muy delei-

tossos cantares daues he muy docemente resoada, e con muy linpos ryos he 

muy abastossamente circundada e cõ muy fortes sebes he muy seguramete 

guardada, e cõ guardadores muy preuistos he con grande vigylia governada. 

E, porque êno parayso terreal ha estas cousas, porem he cõparada e semelhan-

te a Sancta Escriptura ao orto do parayso terreal. 44 

 

A este símile estabelecido entre as graças da imagem comum do 

paraíso, e as graças espirituais do próprio Livro que o descreve, num 

movimento de índole metonímica em que a parte afecta qualitativamente 

o todo que a contém, a este símile em que o livro é definido como jar-

dim paradisíaco45 para enaltecer as suas virtudes salvíficas e a sua imen-

surável e benigna qualidade ético-espiritual, sucede logo, e com o pro-

pósito de se dar como inteiramente verosímil, uma descrição topográfica 

do paraíso terreal. O que constitui prova que, no fim da Idade Média, os 
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livros eruditos de teor moral edificante reproduziam e divulgavam, com 

probidade e zelo positivo, a crença generalizada de que algures, neste 

mundo, neste universo, existia um espaço habitável, mas inatingível, 

verdadeira prova material da sabedoria e da bondade divinas, intocado 

pela catástrofe redentora do dilúvio. Testemunho em três dimensões do 

verbo divino narrado no Génesis, a evocação imaginária e a representa-

ção literária desse espaço, autêntico holograma do paraíso celeste, com-

portava também a esperançosa promessa de se vir a expandir e a genera-

lizar, com o segundo advento da segunda pessoa de Deus, aos territórios 

maculados pelo pecado do homem corruptível. No declínio da Idade 

Média, a eutopia do paraíso na terra, verdadeira "pré-eco" da utopia re-

nascentista, desempenhando homólogas funções psicológicas articula-

das com o sonho, o desejo, a esperança e ostentando discerníveis cor-

respondências estruturais, no plano da história das ideias, com o pensa-

mento utópico, escrevia-se assim em língua portuguesa:  

 

O parayso terreal he horto deleitoso, em que ha todas maneyras de arvores 

fremosas que dam fructu. E em elle esta o lenho da vida, e em elle nõ ha frio 

nem quentura, mais ha hy sempre temperança de aar, e ena meetade delle esta 

huma fonte que rega todo o pomar, e esta fonte se parte delle em quare partes, 

de que se fazem quatro ryos. 

A entrada deste parayso, depois do peccado de Adam, sempre foy çarrada e 

vedade a toda a geeraçõ humanal, ca he todo cercado e rredor de muro de fo-
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go, em tal guisa que aquel fogo se junta pouco meos cõ o ceeo. E noso Se-

nhor ordenou sobre este muro defensom de angioos bõõs pera nom leyxar hy 

chegar os maaos spiritus, por tal que a chama do fogo defenda a entrada aos 

homens e os angios defendam a entrada aos spiritus malignos, en tal guisa 

que nõ possa entrar em elle nehum maao spiritu nem carne peccador. E esto 

ata aquy diz Sancto Ysidoro. E diz Iohãm Damasceno que, porque o Senhor 

Deus avia de criar ho omem de creatura visibil, s. do corpo, e de creatura que 

se nõ pode veer, s. da alma, segundo a sua ymagem e simildom, asy como o 

principe e rey de toda a terra e de todallas cousas que em ella som, porem fez 

o Senhor Deus ante elle hum regnado, em que o homem vivesse vida bema-

venturada. E este lugar fez o Senhor Deus cõ suas mããos em no Oriente, em 

dom, que quer dizer em deleitaçom, o qual luguar he mais alto que toda a ter-

ra, em que he o aar muy dilicado e muy temperado de todo e muy esplande-

cente. E em elle ha sempre muytas plantas floridas e he cõprido de bõõ odor e 

de lume e de toda fremusura e de todo prazer, em tal guisa que trascede todo 

o entendimento da [criatura] sensivil. 

Este regnado he devinal e digno pera aquel que era fecto aa ymagem de 

Deus, em no qual nõ mora nehua animalia bruta, senõ tam sollamete home 

feyto per mãão de Deus. E diz Beda que o parayso terreal he apartado e muy 

alongado de todolos lugares en que moram os homees, e que a alteza dele 

chega ataa o corpo da lua. E esto quer dizer que o parayso chega ao cerco da 

lua por se demostrar a sua alteza en respeyto da terra e das cousas baixas, nõ 

porem que elle chegue ao cerco da lua. E diz Beda que o parayso terreal era 

luguar muy pertencente pera o homem innocente per razom da avondança de 

todolos beens e ad muy grande deleitaçom e estremado prazer que en ella há 

e pella terra que he muy fructuosa e sem corrupçom, ca en elle estam Hellias 
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e Enoc vivos e sem corrumpimento, ca nõ há cousa viva que en elle possa 

morrer. E, segundo diz o meestre das Estoryas Escolásticas, as auguas do 

delluyo nõ chegarõ ao parayso terreal. 46 . 

 

Vários são os comentários que nos sugerem esta longa citação. 

Em primeiro lugar, é evidente que o seu autor se socorre de várias auto-

ridades eclesiásticas e doutrinais para fundamentar a origem, a caracte-

rização e a situação do paraíso sobre a terra, o que atesta a existência de 

uma tradição erudita, ligada aos círculos intelectuais da cristianismo 

dogmático, relacionada com a crença, produzida por uma leitura literal 

do Génesis, na existência de um lugar edénico, inacessível, mas imanen-

te, isto é, localizado ou relacionado com este nosso mundo físico, dife-

rente, portanto, da morada celestial, concebida como o lugar da eterna 

graça e da felicidade no além ou lugar de prémio para a alma individual 

que sobrevive – de acordo com a escatologia cristã – ao corpo imperma-

nente, corruptível e finito. Não se trata, pois, e ao contrário do símile do 

prólogo, de uma mera metáfora, comparação ou alegoria, esta descrição 

do paraíso: este é apresentado como uma realidade positiva e indesmen-

tível, porque o Livro sagrado que se lhe refere, escrito pelo presuntivo 

verdadeiro Deus, contém a revelação da Verdade. Em segundo lugar, 

este paraíso é representado, nos seus traços essenciais, como um decal-

que, literariamente aperfeiçoado, do texto do Génesis, como um jardim 
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com as suas "arvores fremosas que dam fructu", com a doçura do seu 

clima, e com a imprescindível "fonte que se parte em quatro partes, de 

que se faze quatro ryos"47. A qualidade benigna do jardim do Éden é, 

aliás, reiteradamente expressa ao longo da sua descrição, verdadeiro 

mote que, apesar da constância do seu significado, regista ampliações de 

sentido, subministradas pelas diferentes versões das autoridades espiri-

tuais que o autor do Orto do Esposoconvoca para dar maior legitimidade 

à sua narrativa: "E esto ata aquy diz Sancto Ysidoro […]. E diz Iohãm 

Damaceno […] E segundo diz meestre Alexandre [...] E diz Beda  

Interpolando a cadência repetitiva deste mote narrativo, desta 

anáfora semântica, são-nos facultadas outras informações complementa-

res, umas de origem bíblica, outras provenientes da especulação exegé-

tica, relativas tanto à perduração e continuidade material do paraíso de-

pois da criatura humana dele ter sido proscrito, como também relativas à 

sua localização. À semelhança do que é dito no Génesis (3, 24), o leitor 

é informado que o jardim se tornou inacessível, e passou a estar cercado 

por uma muralha de fogo e a ser defendido por "angios bõõs" contra 

qualquer pretensão da vontade física e espiritual do homem para nele 

entrar. Originalmente situado no lugar mais alto da terra, onde o ar é 

mais puro e a atmosfera mais volátil, algures no oriente – "E este lugar 

fez o Senhor Deus cõ suas maaõs eno Oriente" – a oriente haveria de 

permanecer, após o homem ter violado o interdito de Deus e ter provado 
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o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A oriente e ao alto, longe 

das terras avistadas e conhecidas pelo homem da Idade Média, imune à 

subida das águas do dilúvio – porque, como diz "o meestre das Estoryas 

Escollasticas, as auguas do delluyo nõ chegarõ ao parayso terreal" – eis 

que, segundo informação de "meestre Alexandre", o paraíso parece tocar 

o "cerco da lua". Diligencia-se, porém, o nosso anónimo autor português 

a relativizar e a precisar esta afirmação, esclarecendo que ela não deve 

ser tomada à letra, visto que o que pretende significar é que o paraíso se 

encontra localizado a uma grande altitude em relação ao plano médio da 

terra : "E esto quer dizer [o que declara "meestre Alexandre" em relação 

à altitude do paraíso] que o parayso chega ao cerco da lua por se demos-

trar a sua alteza em repeyto da terra e das cousas baixas, nõ porém que 

elle chegue ao cerco da lua".  

Resumindo: a descrição do paraíso em o Orto do Esposo, obede-

cendo a uma intenção alegórica e metafórica, enunciada no prólogo do 

segundo livro e reiterada na conclusão do capítulo I, o capítulo que pre-

cisamente descreve o "parayso terreal" – ("A este orto deleitoso do pa-

rayso terreal he conparada e semelhãte a Sancta Escriptura per razom 

das condiçõões semelhantes ao parayso que em ella som "48) – , obede-

cendo, portanto, a uma figura analógica do pensamento, não deixa de 

veicular a crença na realidade histórica e geográfica desse lugar, funda-

da na plena aceitação da veracidade literal dos versículos bíblicos que o 
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descrevem. Esses versículos desempenham, portanto, uma dupla função 

em o Orto do Esposo: o de servirem semântica e lexicalmente como ma-

téria de alegorização e metaforização – as delícias do paraíso compara-

das com os proveitos espirituais da leitura das sagradas escrituras – mas, 

muito principalmente, e é isso que aqui interessa sublinhar, o de se 

constituírem na indesmentível prova sagrada da localização, neste mun-

do, de um lugar de sublime perfeição natural. Lugar, todavia, vazio de 

"geeraçõ humanal", vedado ao comum dos mortais, protegido por uma 

espessa muralha de fogo, apenas acessível à visão dos que se esforçam 

por merecê-lo mediante o desejo de purificarem as suas vidas e de recu-

perarem a condição de pureza original; ou seja, apenas acessível aos que 

desejam santificar a sua vida.  

É esse o tema genérico de outro texto português, também de au-

toria anónima, também muito provavelmente escrito nos fins do século 

XIV, princípios do século XV, e publicado, pela primeira vez, em 1515, 

na cidade de Lisboa. Referimo-nos ao livro apologético-religioso, intitu-

lado o Boosco Deleitoso. A explicação do título é-nos facultada no pró-

logo. O seu significado é idêntico ao do Orto do Esposo, com a diferen-

ça de que a comparação entre o conteúdo do livro e as maravilhas do 

jardim das delícias dá lugar à comparação com o bosque natural, tido 

como espaço purgativo e apropriado à regeneração vital. De novo, o 

sentido das ideias que se querem comunicar é sujeito a um processo de 
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alegorização, condensado na metáfora do livro como morada silvícola 

de aprendizagem, neste caso como bosque deleitoso. "Êste livro é cha-

mado Boosco deleitoso porque, assi como o boosco é lugar apartado das 

gentes e áspero e êrmo, e vivem enele animálias espantosas, assi eneste 

livro se conteem muitos falamentos da vida solitária e muitos dizeres, 

ásperos e de grande temor pera os pecadores duros de converter"49 A 

metáfora do livro como bosque inscreve-se no mesmo tipo de procedi-

mento figurativo analógico em que se subsume a metáfora do livro co-

mo horto das delícias; no entanto, o bosque evoca, a priori, trevas, iso-

lamento, perigos e dificuldades, que são traços semânticos ausentes na 

determinação do significado da palavra jardim. O bosque é um lugar de 

confronto com o desconhecido, cerrado de sombras e de enigmas, de 

sublime experimentação da vida solitária, de soçobra e desorientação, 

mas também de reencontro e de purgação: quem dá entrada no bosque 

ou é porque se vai perder ou é porque quer aprender. "Outrossi, em no 

boosco há muitas ervas e árvores e froles de muitas maneiras, que som 

vertuosas pera a saúde dos corpos e graciosas aos sentidos corporaes. E 

outrossi há i fontes e rios de limpas e craras águas, e aves, que cantam 

docemente, e caças pera mantiimento do corpo."50 

A mensagem é esta: para regressar ao original jardim da bem-

aventurança e dar o testemunho possível dessa condição nesta vida ter-
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rena há que atravessar primeiro o bosque da adversidade e dos seus pur-

gantes (deleitosos) ensinamentos.  

 

E assi eneste livro se conteem enxempros e falamentos e doutrinas muito 

aproveitosas e de grande consolaçom e mui craras pera a saúde das almas [...] 

e pera aquêles que estam fora do caminho da celestial cidade do paraíso po-

derem tornar aa carreira e ao estado de salvaçom e poderem alcançar aquela 

maior perfeiçom, que o homem pode haver enesta presente vida51  

 

A explicitação do título da obra que nos é apresentada no prólo-

go – associando atributos contrários, ou melhor, invertendo a qualidade 

aparentemente lúgubre e funesta associada à ideia de bosque numa qua-

lidade "deleitosa" – opera-se, assim, segundo a figura do oximoro, a fi-

gura que justapõe retoricamente a ligação de atributos opostos num 

mesmo sintagma verbal – "Boosco [...] porque [...] é lugar [...] áspero e 

êrmo" ; mas deleitoso, porque no "boosco há muitas ervas e árvores e 

froles [...] que som vertuosas pera a saúde dos corpos" . E o oximoro 

justifica a analogia metafórica entre o bosque e o conteúdo da obra: "as-

si e neste livro se conteem enxempros e falamentos e doutrinas muito 

aproveitosas [...] pera a saúde das almas". 

Ora é precisamente de "enxempros", "falamentos" e "doutrinas", 

genericamente inspirados no ideário cristão, e apresentados com o intui-

to moralizador de justificar as virtudes penitenciais e purgativas da vida, 
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que trata a matéria apologética deste texto arcaico português, influenci-

ado e em grande parte traduzido (70 capítulos) do De vita solitaria de 

Petrarca (1304-1374), mas com suficiente grau de originalidade para, 

numa "prosa equilibrada, límpida e fluente" – como escreve, na introdu-

ção à edição crítica, o seu responsável, Augusto Magne – 52 , se auto-

nomizar, nos últimos 46 capítulos, precisamente os que dizem respeito à 

recuperação do paraíso, em relação ao seu modelo literário petrarquiano. 

De três paraísos fala-nos o narrador do Boosco Deleitoso; do ter-

real – de que praticamente não nos dá notícia alguma, senão que dele e 

das suas "mui doces deleitações"53 foi irremediavelmente desterrado em 

consequência do "pecado dos primeiros padres"54 –, do espiritual e do 

celestial. Pela leitura do Capítulo I, depreende-se a interligação tecida 

entre essas três dimensões, como se elas se referissem a uma única con-

dição ontológica de bem-aventurança. É que para o narrador, o desterro 

do homem do paraíso terreno foi concomitante da perda do seu paraíso 

espiritual, mitigando-lhe a possibilidade de aceder ao paraíso do céu, o 

qual, originalmente identificado com o que tinha sido criado na terra, 

dele ficou dissociado para passar somente a representar a morada da be-

atitude da alma que sobrevive ao perecimento do corpo. Daí, a clave te-

mática desta obra de teor moralizante estruturar-se em torno do conjunto 

de prescrições consideradas indispensáveis para o homem – animado 

pela vontade de recuperar a sua condição originária, a única que lhe dá 
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acesso à morada celeste – poder restabelecer nesta vida terrena o seu pa-

raíso espiritual, a condição sem a qual não poderá reaver a bem-

aventurança que Deus originalmente lhe outorgou. A ênfase apologética 

recai, pois, na recuperação do paraíso espiritual da alma, o qual nos é 

definido como: 

 

a casa da boa consciência, em que é tanta a abondança de paz, que a abasten-

ça obedeece e serve aa castidade, e a devaçom se acosta aa oraçom; [...] Ali 

há limpeza do coraçom com a paz de Jesu Cristo per alegria, e a fé pura folga 

em na verdade. Ali a justiça despoêe ordena tôdas as cousas brandamente, e a 

temperança as tempera concordadamente. Ali a sabidoria ensina e a fortaleza 

afirma e a abstinência desseca tôda çugidade de pecado e a esperança confor-

ta e a humildade e a paciência reinam. Ca ali é o reino de Deus e o paraíso u é 

o ajuntamento das virtudes; e porém a alma do homem virtuoso é em paraíso 

espritual e nesta vida presente 55.  

 

Pode-se legitimamente inferir do trecho citado que o conhecimen-

to do "paraíso espiritual" é uma possibilidade que se oferece ao homem 

nesta terra. Pela descrição que dele é feita, não restam dúvidas de que se 

trata de uma perífrase, com valor de sinónimo, para definir a devoção 

religiosa e a conduta virtuosa individual, inspiradas na vida de Cristo. 

"Habitar" esse paraíso – e o conteúdo do Boosco Deleitoso postula ale-

goricamente os meios pelos quais o homem o pode habitar, ou melhor, 
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pode ser por ele habitado –, é uma determinação que envolve o corpo e 

a alma, a totalidade humana do ser presente, não é uma rememoração 

nostálgica dos prazeres do corpo no jardim do Éden , não é uma invoca-

ção do glorioso passado físico, nem uma expectativa dos deleites da al-

ma na morada celestial – não é uma ânsia teleológica que se projecta no 

futuro. 

O narrador passa então a descrever a longa travessia que empre-

endeu pelo "boosco mui espêsso de árvores mui fremosas, em que cria-

vom muitas aves, que cantavam mui docemente "56, para, na companhia 

do seu anjo da guarda – indispensável guia espiritual de um viandante 

que busca a purificação de si –, intentar readquirir "a casa da boa cons-

ciência em que é tanta a abondança de paz"; a "casa", que mais não é do 

que o paraíso mental, "u é o ajuntamento das virtudes", que se oferece 

realizar "enesta vida presente" e que permite intuir aquele paraíso que 

será dado como morada eterna de toda a alma que devidamente se pre-

parou, mediante a aquisição da sabedoria essencial, para o visionar e ne-

le eventualmente entrar. A apologia da solidão, como a única condição 

da existência humana propiciadora da aprendizagem das virtudes, é rei-

teradamente expressa ao longo do texto; e as virtudes, alegoricamente 

figuradas como belas donzelas, vão sendo reconhecidas e integradas pe-

lo narrador, sempre auxiliado pelo contributo adjuvante do seu guia an-

gélico, que as identifica e lhas apresenta.57. Ora, é na companhia da Sa-
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bedoria – e numa obra de índole religiosa-cristã a Sabedoria só pode fi-

gurar a ciência das sagradas escrituras – que o nosso narrador do Boosco 

Deleitoso subirá até ao cimo da montanha para aí avistar o paraíso ce-

leste.  

Devido aos seus atributos de verticalidade e altitude, a montanha 

oferece-se como símbolo (clássico) da união entre o imanente e o trans-

cendente, do encontro entre a terra e o céu, da aliança entre o homem e 

Deus: o seu cume representa o lugar da renovação e da revelação, e a 

sua forma ascendente figura não só o eixo do mundo, mas o suporte da 

"apex terrae", do ápice da terra, esse limiar que é materialmente equiva-

lente, pelas suas conotações místicas, ao "apex mentis", ao ápice da 

mente, conceito formulado pelos escolásticos medievais para referirem a 

parte imaculada da alma humana pela qual se processaria o contacto e o 

reencontro com Deus. No cume ou ápice da montanha a visão do paraíso 

celestial é assim descrita: 

 

[...] em na cabeça do monte estava uûa câmara, a mais fremosa que nuca eu 

vira [...]. Ca ela estava sôbre sete colunas de ouro, fundada sôbre pees de pra-

ta. As paredes da casa erom mui craras e mui fremosas e de muitos lavores, e 

tôdas eram cubertas de ouro mui resprandecente e com muitas pedras pricio-

sas. A cubertura da câmara em que assi entrei era tam crara, que a vista tres-

passava e viia o ceeo mui craramente per ela; arredor da câmara, todo o mon-

te era pomar de uûas àrvores mui fremosas que pareciam do paraiso. E havia i 
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muitas aves e animálias mui fremosas; as froles e os fruitos nunca faleciam; a 

fremosura e o odor e o sabor dos fruitos nom saberia dizer nem ensinar, se-

nom aquêle que os gostasse. Os campos de-sô as árvores todos erom cubertos 

de ervas e de froles de mil naturas; o odor delas trespassava tôdalas cousas de 

bõõ odor; a câmara era tôda chea de mui pricioso odor e de grande consola-

çom.58 

 

Importa destacar que a visão deste paraíso – e quando se trata de 

idear, sonhar ou visionar, seja este seja o outro mundo, há ainda que re-

correr, para dotar a ocorrência desses estados activos da mente de um 

proficientíssimo princípio de explicação, à doutrina idealista do conhe-

cimento, de cujos elementares princípios teóricos nos ocupámos no iní-

cio deste trabalho – que a visão deste paraíso, dizíamos, funde elemen-

tos de duas concepções beatíficas da existência humana, derivadas da 

matriz bíblica: a concepção original, descrita no Génesis, e a final, ins-

pirada na narrativa do Apocalipse. Nesta última relata-se a descida dos 

céus da cidade de Jerusalém, cidade celeste e resplandecente, profetica-

mente visionada para significar a morada última da humanidade, que, no 

fim dos tempos, de acordo com o que diz o profeta, será salva pela ac-

ção e em função do plano prévio concebido pela bondade de Deus. A 

"câmara" descrita pelo narrador é, de acordo com a nossa leitura ante-

rior, uma figuração da "apex mentis", mas ela também pode ser interpre-

tada mais prosaicamente, se considerarmos os materiais preciosos que 
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lhe dão forma, como uma evocação intertextual bíblica, como uma siné-

doque da visão que João, o evangelista de Patmos, tem dessa nova Jeru-

salém, a cidade da justa redenção, que assim é descrita no Apocalipse: 

"O seu esplendor era semelhante a uma pedra muito preciosa de jaspe 

cristalino. Tinha uma grande e alta muralha [...]. Os fundamentos da mu-

ralha estavam adornados de pedras preciosas de toda a espécie. [...] E a 

praça da cidade era de ouro puro, semelhante a cristal transparente 

"(Apocalipse 21,1-21, 24). 59  

A referência à "câmara" tem, pois, uma filiação "apocalíptica", 

enquanto que o pomar que dela se avista, em consequência da diáfana 

qualidade das suas paredes que permitem avistar o "ceeo mui craramen-

te", como que a sugerir a dissolução da grave matéria na imponderável 

totalidade do espaço etéreo, remete intertextualmente para o Génesis. O 

alfa e o ómega da beatitude paradisíaca, tal como foi literariamente re-

presentado pelo Livro de Deus, são-nos plasmados nesta visão compósi-

ta, em que paraíso edénico-terrestre e paraíso celestial se fundem numa 

imagem total e carregada de alusões bíblicas para simbolizar, precisa-

mente, aquela condição ontológica última, mas terrena, que se tem em 

vista recuperar mediante a voluntária, "deleitosa", travessia do "Boos-

co": isto é, o paraíso espiritual.  

Podemos então concluir que o autor do Boosco Deleitoso, não 

assinalando positiva e geograficamente a existência de um espaço edé-
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nico terreal – como o havia feito, ainda que também motivado por uma 

intenção alegórica, o autor do Orto do Esposo – , todavia, não deixa de 

considerar a sua possível reificação; não enquanto lugar situado algures 

a oriente nesta terra, mas enquanto possível condição ontológica. Ou se-

ja, nesta obra apologética-medieval escrita em língua portuguesa, a con-

cepção do paraíso abandona a vanidade mitológica de o determinar me-

diante coordenadas geográficas para passar a referir um estado de cons-

ciência espiritual. O lugar outro do paraíso terreno interioriza-se e, ci-

frado em linguagem alegórica, transformado em símbolo, passa a desig-

nar um diferente estado de consciência, uma condição existencial outra.  

E porque estamos a considerar uma descrição do paraíso em lín-

gua portuguesa que, prefigurando a morada celestial, simboliza primaci-

almente, em nosso juízo, e de acordo com o espírito da obra em que 

ocorre, um estado de consciência espiritual ou uma condição ontológica 

outra, tocada pela vontade de purificar e de sublimar a natureza humana, 

isto é, animada por um pathos cristão de santificar a vida, é conveniente 

referir que as visões do paraíso terreal, não abundam na literatura hagi-

ográfica portuguesa, como o demonstrou Maria Clara de Almeida Lucas 

num estudo dedicado ao tema da literatura visionária na Idade Média 

portuguesa 60 .Segundo esta investigadora, as maiores colectâneas por-

tuguesas medievais dedicadas ao relato de vidas de santos, Ho Flos 

Sanctorum em lingoage portugues e o Livro e legenda que fala de todo-
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los feitos e paixões doa Santos martires em lingoagem portugues, cujas 

edições princeps datam de 1513 e 1567, respectivamente, e ainda uma 

Historia das vidas e feitos heroicos e obras insignes dos santos, apenas 

registam, das cerca de duzentas biografias que as integram, três hagio-

grafias que incluem um relato da visão do paraíso terreal, a saber, a de 

São Amaro, a de São Barlaão e a de São Patrício.61 

Avancemos agora no tempo, e consideremos de seguida outra 

perspectiva ideo-temática, de modo a apontarmos uma derradeira visão 

edénica escrita em língua portuguesa, de nítido recorte bíblico, mas sub-

sumida e adaptada à especulação teórico-práticos da filosofia hermética 

da alquimia.  

A alquimia ou arte da transmutação dos materiais – praticada ao 

longo dos séculos, tanto a Ocidente como a Oriente, e cuja origem re-

monta à antiga civilização egípcia – é, muito mais que uma pré-ciência 

ou um prolegómeno à química moderna, uma modalidade do conheci-

mento tradicional que tem por objecto de estudo a natureza intangível 

do homem, a sua alma, a sua consciência, a sua mente. É um saber com-

plexo, ligado à tradição da filosofia hermética, vertido e transmitido em 

inúmeros tratados cifrados em linguagem simbólica, e no qual predomi-

na uma lógica de equivalências entre o exterior e o interior, entre a acti-

vidade misteriosa e prodigiosa da natureza e a actividade espiritual e 

moralmente perfectível do ser humano.62 "A alquimia – escreve Yvette 
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Centeno – é pois uma filosofia, uma arte de viver, tanto como de trans-

mutar. O que se transmuta, na projecção da matéria, é a própria alma do 

adepto, para maior glória do universo e de Deus." 63 Ou, como explicam 

os autores do Dictionnaire des Symboles :  

 

[A] alquimia simboliza a própria evolução do homem de um estado em que 

predomina a matéria para um estado espiritual: transformar em ouro os me-

tais equivale a transformar o homem em puro espírito. [...] 

Quatro operações, a interpretar simbolicamente e de acordo com os níveis 

em que se realizam as transformações ou transmutações, presidem ao traba-

lho do alquimista: a purificação do sujeito, a sua dissolução até que nada 

mais reste senão o ser universal, uma nova solidificação e por fim uma nova 

combinação, sob o império do mais puro ser, ao nível deste novo ser, ouro ou 

Deus. 64 

 

A pedra filosofal, o objectivo supremo do paciente labor e da prá-

tica meditativa dos alquimistas, simboliza pois a sublimação da matéria 

corruptível da natureza – incluindo o corpo físico do homem –, a trans-

cendência das qualidades contrárias e da dimensão mortal do ser, a sua 

reintegração no Uno e no Todo; simboliza, numa palavra, a redenção da 

criação e a transmutação ontológica, espiritual do homem  

Ora é precisamente no primeiro tratado de alquimia escrito em 

língua portuguesa, intitulado Ennoea ou a Aplicação do Entendimento 
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sobre a Pedra Filosofal, da autoria de Anselmo Caetano, e publicado 

em duas partes em 1732 e 1733, que vamos colher o nosso derradeiro 

exemplo de uma visão do Éden de ressonâncias bíblicas, mas enforma-

da, claro está, pelos princípios da filosofia hermética e da simbólica al-

química. Para o estudo que vimos efectuando, interessa-nos apenas refe-

rir que tal visão, dada sob a forma de um "Sonho Enigmático", constitui 

uma espécie de revelação de uma das duas personagens que intervêm no 

diálogo, Enodato – "que significa cousa declarada "65 – o guia instrutor 

de Enodio – "que val o mesmo, que cousa encontradiça, e que sempre 

està no caminho" 66. Essa revelação culmina a complexa e erudita exe-

gese do tratado, escrito numa linguagem apenas acessível aos iniciados 

que pacientemente buscam realizar a obra magna da alquimia, a consu-

mação da pedra filosofal. E essa obra, no essencial, mais não representa 

do que a purificação do sujeito, a regeneração da sua alma, a sua inte-

gração no todo e no uno primordial. O conteúdo do sonho enigmático 

simboliza, pois, o estádio final da transmutação ontológica a que o 

adepto se submeteu, seguindo agora as prescrições da arte alquímica ao 

aplicar "o entendimento sobre a pedra filosofal"; um método diferente, 

mas, porventura, equivalente, no fim espiritual que prossegue, ao dos 

"enxempros e falamentos e doutrinas aproveitosas e de grande consola-

çom e mui craras pera a saúde das almas", enunciados no Boosco delei-
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toso, isto é, expostos nesta outra obra de outra época e de outra tradição 

espiritual, a dogmática cristã.  

O início do sonho de Enodato – e o sonho é o meio tradicional 

das grandes revelações –, levando-o em viagem "àvela" pelo mar, a so-

frer um naufrágio e a salvar-se, prefigura uma aventura espiritual que, 

curiosamente, se constrói com o mesmo conjunto triádico de acções nu-

cleares que enformam uma das constantes formulações dos incipits das 

narrativas utópicas: viagem, naufrágio e contacto com a alteridade (so-

cial) aperfeiçoada.  

Após ter perdido a rota do andamento diurno e a protecção ofe-

recida pela embarcação em que viajava, após ter sofrido a prova da ex-

periência limite do afundamento no mar – dissolvida a consciência da 

sua frágil segurança pessoal, despojado de tudo, imerso no vasto oceano 

do desconhecido, entregue ao mais profundo de si, às tumultuosas águas 

do inconsciente – o adepto Enodato está em condições de poder viver a 

graça da revelação. E aquilo que se lhe revela só simbolicamente pode 

ser comunicado, visto que é o uno primordial, que na Bíblia se represen-

ta pelo Jardim do Éden, e que neste tratado se configura na imagem de 

uma cidade perfeita – espécie de arquétipo da cidade utópica – designa-

da por Cidade de Morgana, cidade que a pouco e pouco se desvanece, 

para dar lugar à representação de um deleitoso jardim. 67 
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Tendo examinado todas as opiniões dos Philosophos Hermeticos, e pondera-

do todos os Enigmas com que os Adeptos explicàrão a mayor obra, que a Na-

tureza produz com os instrumentos da Arte, cançado jà de tão grande traba-

lho, adormeci, e comecey a sonhar, que estava embarcado, e dava logo àvela, 

navegando com bonança pelas inquietas ondas do Oceano. Como não desco-

bria mais que Mar, e Ceo, desejava avistar, ou descobrir terra, para me livrar 

de tão molesta jornada, exposta a tantos incommodos, perigo, e naufragios. 

Fuyme engolfando, e perdendo o animo com avisinhança da noite, e presença 

de huma tormenta. tão furiosa, que primeiro alterou o Mar, e depois de sob-

verter o navio, me arrojou, abraçado com huma taboa, a huma deserta 

praia. 68 

 

Ao deserto do mar segue-se a experiência do deserto da terra, a 

experiência da desmesura do espaço sem marcações, árido, em estado 

puro, despovoado de sinais, privado de sentidos determinados pela ori-

entação dos pontos cardeais; isto é, à descida às profundezas da consci-

ência segue-se o esbatimento da faculdade de reconhecimento da memó-

ria, o apagamento de referências identificáveis, de sentidos percorridos 

pelo hábito, de "ídolos", para utilizar a expressão de Francis Bacon, ou 

sinais de automática recorrência condutora:  "Esperey nella [na deserta 

praia] que amanhecesse, e tanto que principiou a rir a Aurora do meu 

pranto, fuy caminhando pela terra dentro, e com o nascimento do Sol, 

descobri huns dilatados desconhecidos campos; porém sem cultura, es-
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tradas, nem varedas, por onde entendi que erão desertos, e despovoa-

dos."69 

É nestas circunstâncias, em que parece ocorrer na consciência de 

Enodato um total apagamento de imagens discretas, em que o espaço 

amplamente se dilata e tudo vem preencher e ocupar à medida que se 

dissolvem as formas da matéria exteriormente perceptível, é com a sus-

pensão das funções da actividade de reconhecimento da consciência ha-

bitual, que há lugar – porque o exterior e o interior estão e são plena-

mente vazios – para o prosseguimento do sucesso da visão fantástica, o 

prelúdio da revelação. O vazio radical possibilita o enchimento total, e 

eis Enodato, o sonhador do deserto, a representar-se como o sonhador 

de formas geométricas e perfeitas, configuradoras de uma cidade ideal, 

formas cujos recortes vêm dar ocupação ao vazio do páramo em que so-

nha deambular. Numa espécie de mise en abyme narrativo, o sonhador 

sonha sonhar um etéreo espaço urbano que, qual miragem isomorfa de 

um famoso e publicitado efeito de ilusão óptica ocorrido numa cidade 

italiana, traduz simbolicamente o prelúdio de uma experiência de reve-

lação essencial. 

 

Representouse-me na Phantasia o mesmo, que no ar ostenta a Natureza, quasi 

todos os annos, no mayor calor do Estio, junto da Cidade de Rheggio, do 

Reyno de Napoles, na Calabria Ulterior, à qual representação chamão os mo-

radores da dita Cidade Morgana. He este espectaculo huma forma de Theatro, 
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aberto da parte do Eftreito de Sicilia, no meyo dos vapores do ar, em que 

apparecem com tão admiravel, como repentina architectura, Castellos, e Pala-

cios com arcos magnificos, e columnas equidi∫tantes, e estas em tão grande 

numero, que certo Padre da Companhia em huma Relação, que fez do dito 

espectaculo [...] affirma, que lhe parecèrão mais de dez mil, todas bellissi-

mas, com proporção, e cor admiravel 70 

 

Apesar da explicação dada para a ocorrência de tal miragem – 

"O Padre Kircker [...] com razões naturaes, [...] doutamente mostra a 

possibilidade deste maravilhoso apparato, pela proporcionada mistura 

de luzes, e sombras,"71 –; apesar da fundamentação de índole positiva, 

quase científica, daquele "maravilhoso aparato", como que a querer pro-

var ser a realidade visível mais misteriosa e fantástica do que aparente-

mente se é levado a crer, a figuração do lugar edénico vai-se actualizan-

do à medida que Enodato no seu sonho abandona a visão da cidade 

Morgana e se representa caminhando em direcção a um jardim. O so-

nho/visão da "vaporosa" cidade adentro do sonho enigmático parece 

pois desempenhar uma função premonitória, uma espécie de primeiro 

estádio do processo de revelação – que é progressivamente alcançado 

pelo adepto. A visão da cidade de Morgana é surpreendentemente trans-

formada numa visão bucólica/pastoril. As belíssimas formas geométri-

cas do espaço urbano vão-se "pouco a pouco desvanecendo [e aos] pri-

meiros objectos succedem, como em differentes scenas, e apparencias, 
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bosques amenissimos, ciprestes, e arvoredos mayores em fileiras, e 

campos abertos, cheyos de homens, e gados de muitas castas" 72. Estes 

bosques, também eles de qualidade "vaporosa", serão ulteriormente visi-

tados por Enodato, após a sua caminhada pelo páramo deserto, assim se 

sugerindo que a miragem da cidade/jardim se fez realidade, realidade 

subsumida ou configurada pelo sonho da visão reveladora. Esta é, aliás, 

prenunciada pelo progressivo aumento da claridade do dia, pela intensi-

ficação da luz solar que alumia a transformação da morfologia da paisa-

gem: a árida planície dá lugar a relevos montanhosos cuja disposição, 

envolvente e protectora, abriga, no seu interior, em círculos concêntri-

cos, lugares de policromática e luxuriante vegetação. E é com o rigor de 

um gesto essencial que o nosso adepto/sonhador se vai acercando do lu-

gar central do paraíso. 

 

Cheguey perto delles [dos montes] junto ao meyo dia, e entrando por hum 

valle, que ficava entre dous montes muito altos, a poucos passos fuy desco-

brindo ao pè, ou raiz dos outeiros que se seguião, varias plantas pequenas de 

muito diversas cores, e figuras; porque não só erão verdes, mas brancas, ama-

rellas, azuis, pardas, e negras. [...] Atravessey outros montes, que estavão 

adiante, vestidos todos com as mesmas plantas, e desta sorte fuy caminhando 

atè que vi ao longe humas terras muito altas, que estavão cubertas de vistosas 

arvores. Animey-me a reconhecellas, e depois de grande trabalho, cheguey 
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cançado a hum admiravel, e delicioso bosque, que me pasmou pela extraodi-

naria contextura do seu prodigioso arvoredo. 73 

 

Bosque "delicioso", porque, tal como a viçosa e colorida vegeta-

ção que o rodeia, está povoado de árvores e frutos que a simbólica al-

química identifica com propriedades nutritivas e regenerativas; bosque 

"admirável", porque dele se eleva uma montanha encimada por duas ár-

vores "prodigiosas" e que, apesar das suas conotações herméticas, ape-

nas acessíveis ao entendimento dos iniciados, não deixam de reproduzir 

o sentido bíblico atribuído às duas árvores essenciais que Deus plantou 

no centro do Jardim do Éden: a árvore da vida, e a árvore da ciência do 

bem e do mal.  

 

As primeiras arvores que vi, tinhão os troncos, ramos, e folhas cubertos de 

cinzas, e os seus fructos parecião beringellas: adiante estavão outras plantas, 

cujos troncos parecião feitos de escamas de peixe, e os fructos erão seme-

lhantes a pedaços de requeijão. Para um lado estavão humas arvores, cujos 

troncos, ramos e folhas erão tecidos com cravos da India, e os fructos erão da 

cor de vermelho escuro. Da outra parte estavão outras plantas, cuja casca, e 

folhas erão parecidas às cascas das avellans, e os fructos estavão muito ver-

des. Em hum outeiro mais baixo estava huma Arvore singular; porque o tron-

co, ramos e folhas erão formadas de gotas de agoa, que sustentavão humas às 

outras, e os fructos parecião jasmins. Da raiz deste outeiro sobia hum monte 

mais alto, que os outros, onde estavão duas arvores prodigiosas, e admiraveis, 
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do que todas quantas eu tinha visto; porque huma tinha o tronco, ramos, e fo-

lhas de Prata, e os fructos erão como assucenas; e a outra tinha os fructos de 

purpura, e as folhas, ramos, e tronco de fino Ouro.74. 

 

A árvore de ouro é a árvore da vida, símbolo do espírito na tradi-

ção judaica-cristã, e que no contexto desta narrativa simbólica represen-

ta a dimensão intangível do ser, a um tempo espiritual e material, cog-

noscível e incognoscível, visível e invisível, o misterioso e eterno sopro 

(espírito) universal que anima a natureza em todas as suas formas e em 

todas as suas múltiplas manifestações.75 Do seu fruto vivificante alimen-

ta-se um ancião que, uma vez transformado em jovem mancebo, desem-

penhará a função de guia-filósofo e iniciador de Enodato, o qual, por 

sua vez, abandona a sua identidade individual para passar à anónima 

condição de peregrino em demanda da verdade, o fruto da árvore de ou-

ro, a Pedra ou Elixir. O processo desta iniciação, que obviamente simbo-

liza o processo alquímico da transmutação ontológica do adepto, culmi-

nará com a regeneração do ser do peregrino, acompanhada pela trans-

formação áurea do arvoredo do bosque, isto é, culminará por uma espé-

cie de regeneração geral da natureza determinada pela regeneração da 

alma do adepto, como que a sugerir a ideia de que o ser do mundo se re-

nova e se ilumina com a renovação e iluminação do ser total do homem 

que a essa experiência se oferece. Experiência, cuja possibilidade só 
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ocorre após o adepto ter prestado o devido tributo e recebido a devida 

graça da mãe-natureza, nomeada aqui como a "Imperatriz". Neste con-

texto, a natureza-imperatriz representa simbolicamente o princípio geral 

da vida manifestado na sua essencial ordem e função geradora, a instân-

cia depositária e nomeável do "Espírito Universal" que, para a alquimia, 

anima toda as formas da matéria do Mundo. Por isso, aquando da identi-

ficação feita pelo filósofo-guia do lugar onde se encontra o inicia-

do/peregrino, ela, a "Imperatriz", a Mãe-Natureza, é caracterizada como 

sendo a quinta-essência de todas as formas visíveis:  

 

Philosopho. Esta he a montanha de huma grande quinta, em que habita huma 

Senhora muito sabia, e tão poderosa Emperatriz, que domina absolutamente o 

Mundo todo; mas com mayor gosto vive nesta quinta, como quinta essencia 

de todas as quintas.[...] 

Peregrino. Como se chama esta Senhora, que desejo conhecela? 

Philosopho. Não podeis ignorar-lhe o seu nome, sendo ella tão famosa, e 

nomeada no Mundo; porque lhe obedecem todas as creaturas, como a Mãy, e 

a todas ama, como filha. 

Peregrino. Agora entendo, que fallais da Natureza, de quem sois Ministro, 

como Philosopho; e venturoso ferey nesta peregrinação fe vòs me explicais 

os mysterios desta sua prodigiosa quinta".76 

 

"Prodigiosa quinta" para se referir à quinta-essência, num óbvio 

jogo de palavras, numa evidente alegorização da qualidade vital e pro-
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criadora da natureza, emanação discernível do intangível "Espírito Uni-

versal", representado pela árvore de ouro.  

Mas nem a natureza nem o espírito que a anima se confundem ou 

se identificam com o Deus da tradição judaica-cristã, que é definido nes-

te tratado conforme os preceitos canónicos, isto é, como o Criador do 

Universo e o grande artífice da Natureza. O nosso médico alquimista, 

Anselmo Caetano, era Familiar do Santo Ofício, o que prova ter sido um 

fiel prosélito da dogmática da igreja romana, hostil a qualquer concep-

ção – mesmo que disfarçada ou mitigada – panteísta do mundo. Eis por-

que o guia-filósofo se apressa a esclarecer: "Não he Deos esta grande, e 

Soberana Senhora, porque he creatura sua e tem mais de natural que de 

divina".77 O que nos permite concluir que o espaço edénico literaria-

mente representada na Ennoea reflecte o espírito sincrético da sua com-

posição geral, em que dogmática cristã romana, hermetismo simbólico e 

também profetismo se fundem, qual verdadeira obra alquímica realizada 

mediante a sábia conjugação de discretas substâncias teóricas e ideoló-

gicas.  

Resumindo, diríamos que o lugar ideal paradisíaco configurado 

na Ennoea distancia-se claramente da crença medieval, atestada numa 

obra apologética como o Orto do Esposo, relativa à existência material 

de um paraíso terrestre, directamente decalcado de uma leitura fideísta 

da Bíblia Todavia, não deixa de ter similitudes com a tese, antropologi-
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camente mais exigente e de feição mais espirtualizante, plasmada na ou-

tra obra apologética medieval acima referida, O Boosco Deleitoso, de 

que o paraíso é, muito mais do que um lugar geográfico, uma qualidade 

ontológica, um estado de graça que cabe ao ser humano cumprir e reali-

zar, conforme o princípio geral de que somente ele, como criatura dota-

da de razão e de espírito, é um ser perfectível, desde que rendido a se-

guir sábios preceitos ético-espirituais.  

Do ponto de vista formal, a representação morfológica destes 

três lugares paradisíacos/edénicos – Orto do Esposo, Boosco Deleitoso, 

Ennoea – têm como denominador comum o facto de estarem situados, 

todos eles, no cimo de uma montanha, lugar de peregrinação, de acesso 

exigente e dificultoso, lugar de passagem (entre o imanente e o trans-

cendente) e cujo vértice aponta firmemente ao céu a vontade de o tocar, 

de o acolher e ser com ele a unidade total; lugar, portanto, de eleição pa-

ra situar, imaginar ou simbolizar a alteridade perfeita. Ainda do ponto 

de vista formal é importante referir que as imagens desses lugares de 

eleição, subministradas, respectivamente, pelo Boosco Deleitoso e pela 

Ennoea são configuradas de modo simetricamente contrário uma relati-

vamente à outra: no tratado apologético, a descrição do jardim conclui-

se com o desenho da cidade-réplica da Nova Jerusalém, enquanto que 

no tratado alquímico é a descrição da cidade "vaporosa" Morgana que 
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evolui para a representação do jardim dos alquimistas, réplica do Éden 

bíblico.78 
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5. Imagens literárias em língua portuguesa de lugares eutó-

picos-pastorais inspirados ou tocados pela tradição literária clássi-

ca. Dois exemplos textuais: As doces cantilenas que cantavam de 

Luís de Camões, e a vida pastoril de Samuel Usque. O simbolismo 

das águas. 

 

 

 

Mas, como vimos anteriormente, há um outro veio imagético-

literário que corre desde a Antiguidade Clássica, portador de concep-

ções de felicidade original, e que, sob diferentes modalidades, alude à 

existência de lugares de eleição com claras correspondências temáticas 

com o lugar do paraíso bíblico. 

A importância que readquiriu o género bucólico-pastoril na épo-

ca do Renascimento, com a concomitante recuperação e adaptação aos 

idiomas vernáculos de formas poéticas literárias incoadas e cultivadas 

pela tradição greco-latina, favoreceu o aparecimento de representações 

idílicas associadas ao canto (idealizado) dos prazeres da vida do campo 

e às representações de um locus amœnus ; numa palavra, ao ressurgi-

mento do ideal da aurea mediocritas Entre essas formas poéticas, uma 

houve que foi particularmente estimada com o reavivar dos modelos li-

terários clássicos, e que o Camões (1525-1580), lírico, na esteira de Sá 
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de Miranda (1481?/1485?-1558?) e Bernardim Ribeiro (1482-1552), 

não deixou de cultivar: a écloga. Definir a écloga como pertencendo ao 

género lírico, é aceitar que o recurso a estruturas versificatórias, como 

as do ritmo, métrica, rima, é semanticamente apoiado pela utilização 

funcional da linguagem emotiva, ou seja suportado por um conteúdo 

temático que visa exprimir uma representação subjectiva do mundo, se 

bem que uma interpretação inspirada nos pressupostos da estética de um 

Benedetto Croce (1866-1952) possa dissolver tal ensejo de classificação 

formal, por se inferir, por exemplo, um sentido dramático à estrutura da 

écloga. Apesar da interminável polémica teórica acerca dos géneros lite-

rários, decorrente do cisma provocado pela consciência romântica na 

categorização aristotélica do mundo, o facto é que a écloga, enquanto 

modalidade discreta do modo lírico, remonta historicamente à época da 

antiguidade clássica, ficando como tal, agregada às prescrições teóricas 

que os seus criadores instituíram. Em regra, a écloga visa idealizar lite-

rariamente a vida rural, transpondo para esse ambiente preocupações 

temáticas do mundo cortês, que personagens identificadas com a vida do 

campo – pastores, boieiros camponeses – tratam de desenvolver, nor-

malmente em situação de diálogo. Se bem que, na sua origem, enquanto 

manifestação concreta da poesia bucólica, a écloga se perca no enredo 

de uma genealogia que obedece à lógica do pensamento mítico, foi o 

poeta grego Teócrito que no século IV a.C. a consagrou como forma li-
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terária autónoma, tendo seguido no seus Ídilios pelos discípulos Mosco 

(c.100 a.C) e Bíon (c.150 a.C.), para ser posteriormente assimilada pela 

cultura latina por via das Bucólicas de Virgílio. Relativamente à sua 

origem e difusão na literatura portuguesa já Óscar Lopes e António José 

Saraiva, bem como David Mourão Ferreira, se referiram ao entronca-

mento da temática bucólica da écloga na tradição lírica medieval e pré-

renascentista portuguesa, pelo facto desta retomar os motivos pastoris 

ensaiados em algumas cantigas de amigo e enunciados em algumas can-

tigas de Bernardim Ribeiro incluídas no Cancioneiro Geral de Garcia 

de Resende (1516) 79 Ora, é na mais extensa de todas as composições 

líricas de Camões, precisamente na Écloga VII, cujo incipit reza "As do-

ces cantilenas que cantavam", intitulada dos Faunos, dirigida a Dom 

António de Noronha e publicada pela primeira vez em 1595, que vamos 

encontrar uma descrição de um lugar edénico, também ele localizado 

num monte, o Parnaso, o qual tem, como se sabe, existência real no solo 

da Grécia, e que, dada a sua grande altitude, foi dinamicamente trans-

formada pela imaginação mítica-simbólica em domicílio das Musas e de 

Apolo. 

Essa descrição é-nos dada em dez estrofes sob a forma de terce-

tos, mais concretamente entre a décima terceira e a vigésima terceira es-

trofe, v.37-66, e tem início logo após a dedicatória feita ao patrono do 

poeta. Passamos a transcrevê-la: 
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No cume do Parnaso, duro monte 

de silvestre arvoredo rodeado,  

nasce uma cristalina e clara fonte, 

 

donde um manso ribeiro derivado, 

por cima de alvas pedras, mansamente 

vai correndo, suave e sossegado. 

 

O murmurar das ondas excelente 

os pássaros excita que, cantando, 

fazem o monte verde mais contente. 

 

Tão claras vão as águas caminhando 

que, no fundo, as pedrinhas delicadas  

se pode, uma e uma, estar contando. 

 

Não se verão ao redor pisadas  

de fera ou de pastor que ali chegasse, 

porque do espesso monte são vedadas. 

 

Erva se não verá que ali criasse 

o monte ameno, triste ou venenosa,  

senão que lá no centro as igualasse: 

 

o roxo lírio a par da branca rosa,  
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a cecém branca e a flor que dos amantes 

a cor tem magoada e saudosa; 

 

ali se vêm os mirtos circunstantes 

que a cristalina Vénus encobriram 

da companha dos Faunos petulantes. 

 

Hortelã, manjarona, ali respiram, 

onde nem frio inverno ou quente estio 

as murcharam jamais, ou secas viram. 

 

Destarte vai seguindo o curso o rio, 

o monte inabitado, e o deserto, 

sempre com verdes árvores sombrio.80 

 

Mais uma vez estamos diante de um lugar de eleição, aqui e 

além um pouco afectado pelo figuração mitológica e pelo peso das perí-

frases retóricas – e.g. (sublinhado nosso) "No cume do Parnaso' (estr.13, 

v.1); "[...] a flor que dos amantes / a cor tem magoada e saudosa" 

(estr.19, v.2-3); "mirtos circunstantes/ que a cristalina Vénus encobri-

am" / da companha dos Faunos petulantes" (estr.20) –, representado, to-

davia, no essencial, com ritmo e cor, cheio de olorosas referências – 

"Hortelã, manjarona, ali respiram" (estr.21, v.1) – e de apelativas sines-

tesias – "O murmurar das ondas excelente / os pássaros excita que, can-
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tando, /fazem o monte verde mais contente" (estr.15). À semelhança dos 

outros lugares (literários) paradisíacos atrás referidos, também o do Par-

naso, na versão de Camões, se mostra inacessível : ele situa-se em "duro 

monte/ de silvestre arvoredo rodeado" (estr.13, v.1-2), e é inabitado – 

"Não se verão ao redor pisadas/ de fera ou de pastor que ali chegasse, / 

porque do espesso monte são vedadas" (estr.17) – seja por causa de uma 

(inconsciente) ressonância intertextual bíblica, seja – o que se nos afigu-

ra mais provável – porque se quer representar um cenário ideal, o da 

harmonia impoluta da natureza, que contraste com as tempestuosas pai-

xões e os males de amor narrados posteriormente com o devir da écloga 

por dois sátiros – sob a forma de um diálogo em oitava rima e constituí-

do por duas falas com conteúdo temático autónomo. Este contraste entre 

a serenidade primordial da natureza e a perturbação fundamental das 

paixões (amorosas) humanas (apesar de retoricamente veiculadas por 

criaturas fantásticas), entre o vazio de um lugar imperceptível e a acu-

mulação de inquietas volições na consciência de sujeitos cognitivos sen-

síveis (de sujeitos do conhecimento e de vontade diria Schopenhauer), 

este contraste, dizíamos, é formalmente assinalado pela passagem do 

terceto à oitava rima na composição global da écloga: à breve contenção 

descritiva do puro dado ser, o da simples e harmoniosa natureza na sua 

eterna e inofensiva vitalidade criadora, segue-se o discurso longo e en-

redado do desditoso e convulso apaixonado/humano ser.  
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Mas interessa-nos regressar ao cume do Parnaso donde "nasce 

uma cristalina e clara fonte, //donde um manso ribeiro derivado, / por 

cima de alvas pedras, mansamente / vai correndo, suave e sossegado" 

(estr.13, v.1, estr.14.) Se há algum elemento morfológico, semântico, 

alguma unidade gramatical ou substância imaginária que seja polariza-

dora da ideia de harmonia figurada nestas dez estrofes, é o substantivo 

material água, nomeado sob diferentes vocábulos – "fonte", "ribeiro", 

"ondas", "águas", "rio" – e positivamente qualificada – "clara fonte", 

"manso ribeiro" [...] "suave e sossegado", "murmurar das ondas excelen-

te".  

A água, matéria original da vida, que alimenta, que embala, que 

anima, que flúi, que reflecte, que purifica, oferece-se, sobretudo quando 

é doce, e como sabiamente o demonstrou Gaston Bachelard (1884-1962) 

no seu ensaio sobre a imaginação da matéria, L'eau et les rêves, a múlti-

plos investimentos simbólicos no vasto campo do imaginário literário.  

Para o filósofo francês, a natureza, nos seus elementos e nas suas 

manifestações energéticas essenciais, subministra vasto material formal 

e substancial, susceptível de ser oniricamente modulado e transformado 

pelas forças da imaginação poética. A produção de imagens verbais, tal 

como a grande literatura universal atesta, não segue porém um desígnio 

reprodutor, fotográfico da realidade circunstante dos dados da natureza, 

o que não invalida, ainda de acordo com Bachelard, ser a natureza, no 
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sentido das suas elementares formas materiais, o fundamento substanci-

al ou o princípio determinante com o qual operam e cooperam as forças 

dinâmicas da imaginação humana. De entre os elementos essenciais da 

natureza que activam níveis profundos da psique geradores de imagens, 

a água mostra-se particularmente adequada à representação de situações 

e valores fundamentais que consubstanciam, segundo o filósofo francês, 

o sentido original da palavra poética. 

 

Fresca e clara – escreve Bachelard – é também a canção da ribeira. Com efei-

to, o ruído das águas atrai muito naturalmente as metáforas da frescura e da 

claridade. As águas ridentes, os regatos irónicos, as cascatas joviais e vibran-

tes encontramo-las nas mais variadas paisagens literárias. Estes risos, estes 

chilreios são, assim nos parece, a linguagem pueril da Natureza. Na ribeira 

quem fala é a Natureza criança.81 

 

Que a claridade, suscitada pela imagem – mais audível que vi-

sual – do fluir do rio, é um atributo das águas do Parnaso descrito por 

Camões, dizem-no-lo reiterada e limpidamente os versos da sua Écloga 

VII, e sobretudo o terceto, "Tão claras vão as águas caminhando /que, no 

fundo, as pedrinhas delicadas / se pode, uma a uma estar contando". Que 

o seu movimento tem a música que se propaga aos pássaros, aos montes, 

ao ar, à terra, como se fosse, ele, o rio, e antes do rio, ela, a fonte, a ori-

gem da vida possível, dizem-no-lo os versos do terceto que alude ao 
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contentamento do monte, que de verde se cobre ao escutar o chilreio dos 

pássaros empolgados pelo rumor das águas. Falta-nos, porém, a outra 

metáfora, associada naturalmente ao canto das águas – a da frescura –, 

de que nos fala Bachelard. Porque se a claridade existe por si, como es-

sência própria, intrínseca, a priori, a frescura revela-se a posteriori e 

por participação, é uma qualidade que somente se manifesta com a sen-

sação de ser experimentada, como efeito do contacto da água com o 

corpo. Na sequência da descrição deste éden, sem árvores da vida e da 

ciência do bem e do mal, sem símbolos evocadores de conscientes ope-

rações de livre escolha, deste éden, símbolo possível da condição infan-

til, no que esta representa de original e de primordial, deste éden em que 

corre um veio de água murmurante – murmúrio que é a linguagem da 

natureza-criança, como escreve o filósofo –, há uma Ninfa que, pelo seu 

gesto, introduz a necessária metáfora da frescura do ribeiro, quando, 

quis descansar à sombra da floresta, / e tirar nas mãos alvas da água 

fria" (estr.23 v.2-3)82  

Sucede afinal que o Éden-Parnaso da écloga de Camões "As do-

ces cantilenas que cantavam" abrir-se-á, sem provações, sem dificulda-

des nem penitências, para servir de breve cenário a um drama de amo-

res, envolvendo ninfas e sátiros, personagens convencionais e convoca-

das por um certo gosto literário da época tocado pela influência da mito-

logia clássica, personagens simulacro de seres humanos sofridos pela 
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paixão de amor, porque é da paixão de amor que se ocupa o tema desta 

écloga. E com a paixão começa a narrativa, o drama em diálogo, o que é 

dizer, a suspensão do paraíso, da condição (infantil) edénica. Antes de 

ter sido devassado, era este lugar ameno a imagem da natureza-criança, 

mas também a imagem da natureza contemplativa e da natureza con-

templada, activa e passiva a um tempo, ou melhor, activamente passiva 

ou passivamente activa como é próprio de um estado de volição condu-

zido pelo puro olhar. É Bachelard quem tudo isto explica:  

 

A contemplação determina uma vontade. O homem quer ver. Ver é uma ne-

cessidade directa. A curiosidade dinamiza o espírito humano. Mas na própria 

Natureza, parece que as forças da visão são activas. Entre a natureza contem-

plada e a natureza contemplativa as relações são estreitas e recíprocas. A na-

tureza imaginária realiza a unidade da natura naturans e da natura naturata. 83 

 

Mas falar da vontade e da contemplação é sugerir – para se com-

preender devidamente a sequência do argumento de Bachelard que aqui 

nos interessa expor – a participação de uma ilustre referência do pensa-

mento ocidental, é apelar (ainda) à filosofia de Schopenhauer e, concre-

tamente, à sua teoria ontológica e estética. É que, para o filósofo ale-

mão, a disposição existencial contemplativa, sobretudo se for estetica-

mente experimentada, é uma das raras oportunidades que o homem pos-

sui para se libertar do jugo das forças primárias da vontade, inquieta e 
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insaciável, que o dominam, uma vez que ele próprio mais não é do que 

uma manifestação particular e fenoménica da vontade- essência, isto é, 

um ser-eminentemente-necessário-de-desejos84. Um olhar contemplati-

vo, impassível, neutro, emancipado da volição substancial, é um olhar 

puro, a consumação da unidade entre sujeito e objecto, a dissolução dos 

contornos que separam o que está dentro do que está fora, é ser-se eter-

no na forma, é, com o empenho das forças da imaginação, ver o "monte 

ameno" da écloga camoniana, sem "pisadas de fera ou de pastor que ali 

chegasse", é, enfim, ser a natura naturans contemplando-se a si como 

natura naturata.  

 

Com este exemplo – escreve ainda Bachelard – , um filósofo schopenhauria-

no poderá se convencer que se torna necessário reunir numa nova síntese as 

lições separadas por Schopenhauer: o magnetismo da contemplação é da or-

dem do querer. Contemplar não é opor-se à vontade, é seguir um outro ramo 

da vontade, é participar da vontade do belo que é um elemento da vontade ge-

ral85.  

 

Conduzidos por esta proposta de síntese da vontade de ser com a 

vontade de contemplar, concluímos que este lugar paradisíaco se pode 

ler, também, como a verbalização da experiência do voyeur desinteres-

sado, do contemplador activo e participativo. E fica-se a dever esta pos-

sível leitura à proposição de Bachelard sobre a faculdade imaginária es-
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sencial que atribui à água – que vimos ser o elemento central e domi-

nante deste locus amaenus descrito por Camões –, isto é, a faculdade 

imaginária do olhar, mas do olhar que não apenas vê mas que também 

possui a propriedade de reflectir, dado que, como afirma o filósofo fran-

cês: "O verdadeiro olho da terra, é a água."86.  

Paraíso/Parnaso, Paraíso/Terreal, Paraíso/Natureza-Original, Pa-

raíso/Natureza-Criança, Paraíso/Natureza-Contemplativa, consoante a 

leitura formal ou material, de superfície ou em profundidade, seja ela 

feita com os contributos da filosofia do imaginário de Bachelard, seja 

com os da filosofia da vontade de Schopenhauer, qualquer uma daquelas 

equações, de denominador ideal máximo comum, serve para resumir e 

qualificar o sentido das estrofes da Écloga VII de Camões, em cuja 

composição domina o elemento da água que desliza, "seguindo o curso 

o rio" (estr.22, v.1). 

Mas prossigamos – ainda com o auxílio de Bachelard – o nosso 

inquérito de um locus amœnus em língua portuguesa, inspirado pela ma-

triz da cultura clássica, e que seja representativo – como explicou Mir-

cea Eliade – , da nostalgia arquetípica do paraíso, ou que seja identificá-

vel – como concluíram Frank Manuel e Fritzie Manuel –l como o estrato 

mais profundo da utopia ocidental, ou ainda que seja comparável – co-

mo referiu Krishan Kumar, socorrendo-se da terminologia freudiana – 
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com a dimensão literária pré-consciente, prefiguradora da construção 

das narrativas utópicas.  

Como segundo exemplo, apresentamos um trecho de uma obra 

de meados do século XVI, publicada em Ferrara, em 1553, da autoria do 

judeu português – fugido da intolerância inquisitorial do reinado de D. 

João III – Samuel Usque (1495/1500-?), e intitulada Consolação às Tri-

bulações de Israel 87. 

O estudo relativo ao contexto histórico peninsular que motivou a 

composição desta obra eivada de messianismo judaico, bem assim como 

a sua análise temática e estilística foram já luminosamente empreendi-

dos, respectivamente, por Yosef Hayim Yerushalmi e José V. Pina Mar-

tins, no primeiro volume que acompanha a reprodução fac-similada da 

edição original da obra impressa em Ferrara.88.  

Tal como o próprio título indica, ocupa-se o conteúdo desta obra 

em prover conforto moral e espiritual ao povo de Israel e, em particular, 

aos judeus portugueses contemporâneos de Samuel Usque, vítimas da 

perseguição religiosa movida pelos fanáticos "idola" dos defensores da 

fé católica-romana de quinhentos. A estrutura formal da Consolação 

compõe-se, além de uma breve "Dedicatória" do autor a Gracia Nasi – 

cristã-nova portuguesa, qual Schindler do século XVI – empenhada em 

proteger e a salvar judeus seus compatriotas das purgações racistas e re-

ligiosas realizadas pelo poder político e espiritual da época – de um 
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"Prólogo" e de três capítulos, intitulados "Diálogos" (Primeiro, Segundo 

e Terceiro). A ordenação temática dos referidos Diálogos e o propósito 

do livro são explicitados no Prólogo. Aí, Samuel Usque, dirigindo-se 

aos judeus portugueses da Diáspora, justifica as razões que o levaram a 

escrever a Consolação, livro cujo argumento capital consiste em expli-

car, numa perspectiva profética e em consonância com os desígnios do 

Deus de Israel, as tribulações passadas e presentes sofridas pelo povo 

eleito. Samuel Usque estabelece, portanto, linhas de correspondência e 

de continuidade histórica entre os tempos bíblicos e a sua contempora-

neidade: tal como no passado tinham sido outros povos os algozes da 

nação hebraica, assim eram agora as autoridades políticas, eclesiásticas, 

ibéricas e portuguesas, a desempenhar a divina função instrumental de 

executarem os horrores persecutórios ao povo judeu. Do ponto de vista 

da teleologia semita essa função persecutória era tida por divina, porque 

dos novos verdugos se servia Jeová para punir as infidelidades e as in-

justiças cometidas por Israel. De acordo com esta lógica, todas as pro-

vações deviam ser entendidas como castigos infligidos pelas violações 

às exigências morais e espirituais que Deus impunha ao seu povo, como 

testemunhos, portanto, dos tributos que Israel devia pagar pela qualida-

de de ser a nação eleita. É, portanto, à luz desta dupla motivação pro-

gramática – de justificação histórica e de consolação espiritual – que se 

configura o tema messiânico e profético da Consolação, verdadeira 
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concreção literária do "princípio da esperança", e que foi objecto de es-

tudo pormenorizado no referido ensaio de José de Pina Martins.89 Para o 

objectivo que prossegue a nossa tese, queremos apenas analisar a narra-

ção que ocorre na Consolação de um lugar edénico, retoricamente de-

calcado da convenção pastoral da literatura clássica, e que é enunciada, 

no início do Diálogo Primeiro, pela voz do pastor Icabo – anagrama de 

Jacob, o nome do patriarca da Bíblia. Icabo rememora nostalgicamente a 

Numeo e Zicaraeo – parónimos dos nomes bíblicos Naum e Zacarias – a 

bem aventurança de uma idade de ouro em que as tribos de Israel se en-

tregavam a uma vida pastoril, de remanso e lazer, fruindo, sem desman-

dos de cupidez, as graças despendidas pela Natureza-mãe. À maneira do 

relato sobre as sucessivas idades do homem nas Metamorfoses de Oví-

dio, o destino histórico de Israel apresenta-se, desde a sua origem áurea, 

como um processo de queda fatal e de degenerescência ontológica, mar-

cado por tribulações sociais, perseguições rácicas e castigos divinos.  

Tratando-se de uma obra produzida pelo génio semita que auto-

reflecte as vicissitudes da história do povo judaico, é óbvio que a ori-

gem da descrição do estado de graça primordial e idílico é, neste caso, 

haurida da narrativa bíblica; não propriamente decalcada do paraíso de 

Adão e Eva, mas da terra próspera de Israel que emergiu após o dilúvio 

e após a renovação da aliança do povo judaico com Deus. Mas, apesar 

da força ideológica dessa motivação, não se pode ignorar que, do ponto 
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de vista formal, o passo da obra a que nos reportamos acusa influências 

poéticas e retóricas oriundas dos modelos literários da antiguidade gre-

co-latina, detectáveis na evocação temática, tão ao gosto do espírito re-

nascentista, da vida bucólica-pastoril, como no emprego de um reportó-

rio de imagens e tropos estilísticos de origem classicizante. Mas passe-

mos à leitura deste locus amœnus, destas "quatro páginas entre as mais 

belas da literatura portuguesa do século XVI", no dizer autorizado de 

Pina Martins.90  

Para melhor entendimento do incipit do texto, convém apenas 

esclarecer que no início do seu relato, Icabo/Jacob, na qualidade de nar-

rador-personagem da Consolação, se refere intertextualmente à impos-

tura, objecto de narração na Bíblia, que terá cometido para se apossar, a 

troco de um prato de lentilhas, do direito de primogenitura que pertencia 

a seu irmão, Esaú (Génesis 25, 29-34) 

 

 

Vida pastoril. 

 

Sabereis irmãos, que eu sam aquele antiquíssimo pastor que, com pescoço e 

mãos velosas, pera soceder na benção, seu pai enganou; e, pelos amores dûa 

fermosa pastora, sete e sete anos nos viçosos pastos de Mesopotâmia apas-

centei. Dali partindo com um rico e fermoso rabanho de cabras e ovelhas de 

diversas e manchadas cores, vim a heredar os espaçosos campos e felice terra 
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de Quenãa, bens de meus padres. Recebi de divina mão doze filhos, robustos 

barões, e, com tantas e tam viçosas riquezas, entre eles, alegre, me gozava.  

E uns, mais deleitando-se da guarda das simples e graciosas ovelhas, em 

rompendo a alva da manhã, antes que no oriente o sereno céo de sanguínea 

cor se manchasse, saíam com seu rebanho; e com vagaroso passo pisando as 

orvalhadas ervas, e ouvindo o doce chilrar dos passarinhos, pacífica e sosse-

gadamente o guiavam, contra algum fresco e deleitoso prado, onde, arribados 

que eram, sentando-se sôbela verdura dalgum piqueno outeiro, pera milhor 

contemplarem na manada, viam as ovelhinhas: ûas, em prado chão, as verdes 

e miúdas ervas suavemente pascendo; outras, sobindo em lugares ásperos, se 

dependuravam a roer algum novo árvorezinho que então tenro se levantava 

da terra; outra se empinava pera alcançar um ramo de figueira; qual morden-

do os tenros gomos das parreirinhas bravas, qual tascando a penca de salváti-

co cardo. Ali os piquenos e tenros cordeiros, de poucos dias antes nascidos, 

arremetiam as cheas tetas das piadosas madres, a presurosamente mamando, 

com aquele gosto e sabor que quasi parecia lhe quererem as longas mamas ar-

rancar. Muitas outras, já contentes do pasto, bebendo nos claros ribeiros se 

alegravam verem-se no fundo, como vivas; e alguns carneiros, airando-se, ar-

remetiam de quando em quando a sua figura, e achando-se depois escarneci-

dos, ficavam com a cabeça molhada, como atónitos. 

Ora assi viçosamente passando a fresca manhã, quando já o Sol e sua seca 

calma embebido havia nas verdes ervas o orvalho, se abalavam e punham em 

caminho com o rebanho de suas mansas ouvelhas, a buscar as deleitosas 

sombras, onde a fresca e temperada viração os recreasse. E, lá ao cabo de um 

alegre vale, um fermoso e mui basto arvoredo os recebia, regado e viçoso 

co'as doces ágoas dûa fonte que ao pé dum altíssimo acipreste a borbolhões e 
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com alegria rebentava: junto da qual (vinda a hora de comer) ordenadamente 

se sentavam; e, abrindo seus velosos surrões, que ao esquerdo lado do pesco-

ço lhe pendiam (qual feito da branca pele do tenro cordeiro que o cruel lobo 

arrebatou, qual da ruiva pele do movido bezerro), tirava pera a alegre mesa 

cada um de suas viandas, gostosas e naturais; e, juntando-as com o mel, que 

neste bom tempo estava das árvores grossos fios estilando, e com o branco 

leite que as gordas ovelhas, das mamas sôbelas ervas, pascendo, lhe gotejava, 

saborosamente comiam. E já que eram da fome despedidos, sentiam um fres-

co ar, que com suave roído o cume dos altos álemos e dos viçosos, e grandes 

freixos andava movendo, e docemente as mais altas ramas brandindo, com 

um descanso e tam mavioso compasso, que parecia darem-se uas a outras 

paz, secretamente. E neste meo, as palreiras mélroas, os namorados e músicos 

russinois, com muitos outros graciosos passarinhos, que à sombra se vinham 

acolhendo da áspera calma, todo aquele lugar (respondendo-se uns a outros 

com diversas vozes, ajudando-lhe o murmúrio da viva fonte) enchiam d' har-

monia. E deles tangendo, uns docemente com suas frautas e vilanescos ins-

tromentos, outros ao som contra as namoradas pastoras, amorosamente can-

tavam; quais com rústicas manhas e pés lutando, e quais os fortes e ousados 

carneiros, uns contra outros atiçando, estavam vendo duramente marrar; e al-

guns vencidos do sono, co'a cabeça junto do roído da clara fonte, de viçosos, 

se dormiam.  

Já neste tempo o Sol, feita sua obra na fértil terra daquele seu particular he-

mispério [sic], se havia escondido de baixo das ágoas do ponente, e variando 

o céo de inflamadas nuves, ûas louras da cor de puro ouro de Ophir, e outras 

sanguíneas qual a fina escarlata e preciosos robis, entre negras algûas, como 

longos raios; muitas como montanhas de neve ou branca lã escarmeada sobre 
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verdoengas ágoas do mar e à maneira de longes serras, algûas cinzentas bor-

dadas d'ouro, com frescos ares e quietas sombras, deixava os altos montes e 

verdes campos nua deliciosa temperança; e, recolhendo as vagabundas ouve-

lhas, que por entre aquele arvoredo espalhadas andavam pascendo, e saídos 

por outra parte do bosque a ûa verde e fermosa várzia, que sem trilhado ca-

minho té às choupanas direita se estendia, e toda aquela alegre companhia 

vagarosamente com seus cajados guiando tornava em suas malhadas a des-

cansar. E, renovando novos jogos de passo em passo, iam tirando co' as fun-

das a algum alvo, e quem mais perto com o duro seixo lhe chegava tôdolos 

outros com bater de palmas e alegre grita o levavam às costas té um sinal; e 

deixando este jogo, ora saltando, ora tirando a barra, e lutando ao vencedor 

coroavam com capelas de verde louro, tangendo-lhe com suas gaitas e rebe-

cas em sinal de vitória; e assi, pouco a pouco, às choças alegremente se iam 

chegando, té que já fartos de tanto viço do dia (quando nos charcos cubertos 

de meúda ervinha, as rãs, com rouca voz gritando e, com um contínuo e pe-

noso som, os grilos escondidos nas covas a ûa e outra parte do caminho chir-

rando, e toda a campina retinindo) contentes arribavam.  

E depois d'agasalhado e recolhido em seus currais o veloso rebanho, dei-

xando os surrões e cajados, s'aparelhavam pera a desejada cea ao portal de 

suas ramosas choupanas, fundadas à beira do claro rio Jordão, onde ordena-

damente se sentavam a comer à claridade da lua que, àquela hora, reverbe-

rando nas ágoas, uns raios como de cristal aos olhos formava; e, acabando 

com grandíssimo deleite, depois de muitos jogos, sendo gram pedaço da nou-

te passada, ao sereno do céo cuberto d' estrelas, uns, fora, sôbelas as ervas, e 



 320 

outros, dentro, nas choças, aqui e ali (como emborrachados) dormindo se caí-

am91. 

 

Finalmente uma eutopia, e habitada por gente ! Sem provações, 

sem tentações, sem penitentes esforços físicos, sem quedas morais nem 

sublimações espirituais, sem ritos de iniciação nem alquimias da alma; 

ainda menos, sem constrangimentos normativos, planeamentos sociais e 

desejos de perfectibilidade existencial. O que é dado – embora pela via 

da rememoração – é perfeito: o ser coincide com o Ser da Natureza, o 

estar com a eternidade do Tempo presente. E tudo isto se passa(va) nes-

te mundo, o paraíso descido à terra, nos "espaçosos campos" de Cannãa, 

banhados pelas cristalinas águas do Jordão. O significado e o simbolis-

mo da água, com as suas conotações balsâmicas e nutrientes, desempe-

nham ainda aqui uma importante função retórica e imagética. Retórica, 

porque as águas são de novo convocadas, a par de outros elementos na-

turais e animados – os prados, as árvores, o bosque, as nuvens, os pássa-

ros, as ovelhas, os pastores e as pastoras – para metaforizar a ideia geral 

de harmonia, com os seus correlatos de simplicidade e originalidade. 

Recorde-se que esta descrição da "Vida Pastoril" não prossegue outro 

objectivo, na economia da composição geral da Consolação, do que 

acentuar o contraste entre o estado de graça das origens do povo judeu e 

o estado de desgraça que lhe sobreveio por ter infringido a lei moisaica 
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e ter quebrado a aliança com Deus. Ora, dentro dos limites de uma obra 

exegética, mas com óbvias intenções estético-literárias, esse estado de 

graça só metaforicamente podia ser dado a conhecer, e é esse o sentido 

(retórico) da descrição da Vida Pastoril que ocorre, como unidade temá-

tica com um relativo grau de autonomia, no argumento desenvolvido no 

"Diálogo Primeiro". 

Mas a natureza, e as águas em particular, desempenham, também 

aqui, a par desta função retórica-formal, uma função imagética, pois 

servem para representar algo mais do que aquilo que aparentemente 

nomeiam, isto é, servem para simbolizar.  

Enquanto a metáfora é um procedimento estilístico que nomeia, 

conscientemente e à superfície do texto, uma realidade, comparando-a 

outra realidade semanticamente distante (e.g. vida pastoril = estado de 

graça), enquanto a metáfora é uma figura do pensamento literário que 

opera como um signo cujo significante refere, por deliberadas operações 

associativas, significados que não são univocamente seus, já o símbolo 

parece ter uma origem gnoseológica estruturante, pré-literária, portanto, 

agindo em níveis mais profundos, porque não totalmente conscientes, 

tanto no interior do texto em que eventualmente ocorre como também na 

mente do autor que o produz, agregando e desencadeando sentidos dís-

pares e multivalentes. A metáfora inscreve-se na lógica da teoria do tex-

to; o símbolo, na teoria antropológica do imaginário, da qual um dos 
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precipitados é o imaginário literário com os seus recursos formais pró-

prios. Como explicou Bachelard, o símbolo literário possui um dina-

mismo semântico fundamental e gnoseologicamente inspirado pela acti-

vidade elementar da natureza, e disso podemos dar conta novamente 

com o simbolismo da água neste texto.  

Notemos, todavia, para começar, que é em torno de uma concep-

ção de vida nómada que se constrói a imagem ideal deste paraíso bucó-

lico. Os pastores são personagens emblemáticas de uma forma errante, 

se bem que serena, de vida, e representativos para o imaginário colecti-

vo – nele compreendendo-se o imaginário religioso judaico-cristão e o 

imaginário literário clássico-renascentista –, da ideia de liberdade. A vi-

da nómada-pastoril, tal como nos é descrita neste trecho, manifesta uma 

liberdade de movimentos próxima dos hábitos vitais dos povos colecto-

res e ajustada ao arquétipo do reino da graça, de uma liberdade temporal 

e divina, que define a representação imagética-literária da condição 

edénica. Mas deve-se notar que essa liberdade não exclui, pelo contrá-

rio, antes se conjuga, com a necessidade decorrente das circunstâncias e 

determinações do mundo real. Os pastores vivem a liberdade que lhes é 

consentida pelas leis da natureza, despertando com a aurora matinal – " 

em rompendo a alva da manhã, antes que no oriente o sereno céu de 

sanguínea cor se manchasse, saíam com seu rebanho " – e regressando 

necessariamente ao sono, quando, "sendo gram pedaço da noute passa-
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da, ao sereno do céu cuberto d'estrelas [...] dormindo se caíam ". Muda-

se o tempo, muda-se a luz, permanece a serenidade do céu. Toda a des-

crição da idade de ouro e da vida neste paraíso evocado se circunscreve, 

aliás, nos justos limites cronológicos que balizam a passagem de um dia 

solar, mas de um dia com valor de eternidade. A liberdade de movimen-

tos dos "robustos" pastores, é marcada por um rigoroso ritmo de quatro 

tempos, quaternário, portanto, no intervalo dos quais se adivinham de-

senhos de imprevisível e improvisada configuração gestual – das chou-

panas para o prado, do prado para o bosque, do bosque para a várzea, da 

várzea para as choupanas. Essa liberdade nómada e gestual é, porém, 

determinada pelas leis do ciclo solar, inscreve-se no círculo descrito pe-

lo movimento aparente do sol, joga-se – e as qualidades lúdica e hedo-

nista deste lugar são generalizadas a todas as formas de vida, animal e 

vegetal – no desenho da imagem-síntese e perfeita, que a literatura per-

mite projectar, da quadratura do círculo. Três dos quatro tempos do dia 

que condicionam os diferentes movimentos e ocupações da vida no pa-

raíso terrestre, o primeiro dos quais textualmente nomeado por uma pe-

rifrástica, são marcados pela posição que o sol ocupa em relação ao pla-

no da terra, sendo que o último tempo é referido pela posição dominante 

da lua. Temos assim que os quatro tempos referidos se ordenam do se-

guinte modo:  
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(i) antes que no oriente o sereno céo de sanguínea cor se manchasse, saíam 

com seu rebanho; (ii) Ora assi viçosamente passando a fresca manhã, quando 

o Sol e sua seca calma embebido havia nas verdes ervas o orvalho, se abala-

vam [...] a buscar as deleitosas sombras; (iii) Já neste tempo o Sol, feita sua 

obra na fértil terra daquele seu particular hemisfério, se havia escondido de 

baixo das ágoas do ponente, [...] e saídos [os pastores] por outra parte do 

bosque a ûa verde e fermosa várzia, [...] toda aquela companhia [...] tornava 

em suas malhadas a descansar; (iv) E depois d'agasalhado e recolhido em 

seus currais o veloso rebanho, [os pastores] se sentavam a comer à claridade 

da lua [...] e, acabando com grandíssimo deleite [...] dormindo se caíam.  

 

Sob o império do sol, sob o império da lua, sob o império da ne-

cessidade evolui a liberdade paradisíaca dos gestos largos e soltos, das 

brincadeiras e travessuras infantis – "renovando novos jogos de passo 

em passo" –, mas também dos gestos rigorosos e disciplinados. Liber-

dade e necessidade coincidem pois nesta eutopia, sem angústias morais, 

sem fricções conceptuais . As refeições – outra comum necessidade, por 

duas vezes nomeada no corpo do texto –, o alimento material regenera-

dor e gratificador do esforço físico despendido, assinalam duas distintas 

fases do dia, e determinam, como se de um ritual se tratasse, uma pausa 

maior no ritmo quaternário da passagem do tempo, pausa que induz à 

concentração, ao rigor e à ordenação dos gestos. Liberdade e necessida-

de coincidem pois nesta eutopia: "ordenadamente se sentavam a comer" 
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os pastores, tanto a meio do dia, "quando já o Sol e sua seca calma em-

bebido havia nas ervas verdes o orvalho", como também "ordenadamen-

te se sentavam a comer à claridade da lua". E a relativa quietude do ges-

to ordenado de se sentarem para fruírem do alimento regenerador não 

contraria, não chega mesmo a contrastar com o eterno movimento das 

águas – que aqui pode ser lido, numa acepção heraclitiana, como símbo-

lo do eterno movimento cósmico –, antes se justapõe ou coexiste com o 

fluxo do elemento original e constituinte da vida animada. Ordenada-

mente se sentavam pois os nossos pastores; de manhã, sob "um fermoso 

e mui basto arvoredo [...] regado e viçoso co' as doces ágoas dûa fonte 

que ao pé dum altíssimo acipreste a borbolhões e com alegria rebenta-

va"; à noite, "à beira do claro rio Jordão' sob a "claridade da lua que, 

àquela hora, reverberando nas ágoas, uns raios como de cristal aos olhos 

formava".  

O rumor, a frescura, a transparência são qualidades que não fal-

tam a estas águas convocadas por Samuel Usque e que correm também, 

como vimos, nos versos "as doces cantilenas que cantavam", do seu 

contemporâneo Luís de Camões, e certamente em muitos outros que to-

mavam a então impoluta natureza como motivação forte da sua escrita 

poética. Transparência, mas também reflexo, devolução sob a forma de 

imagem de quem se contempla no espelho cristalino das águas trémulas, 

imagem, aliás, propiciadora, como escreve Bachelard,da tragédia do au-
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to-enamoramento de Narciso consigo mesmo, vítima da mesma ilusão 

inocente – mas neste caso cómica – dos cordeiros que "bebendo nos cla-

ros rios se alegravam verem-se no fundo" ou dos carneiros que "airan-

do-se, arremetiam de quando em quando a sua figura, e, achando-se de-

pois escarnecidos, ficavam com a cabeça molhada, como atónitos".  

Com a sua habitual capacidade em transformar o anedótico indi-

vidual em axioma de validade universal, em sobrelevar do trágico o poé-

tico, em retirar do ilusório uma lição, Bachelard explica como o senti-

mento gratuito de Narciso se pode expandir e sublimar no princípio ge-

ral e supra-individual da contemplação.  

 

Narciso junto à fonte não se abandona somente à contemplação de si-mesmo. 

A sua própria imagem é o centro de um mundo. Com Narciso, por Narciso, é 

a floresta no seu todo que se olha, é o céu no seu todo que acaba por tomar 

consciência da sua grandiosa imagem. [...] O mundo reflectido é o triunfo do 

sossego. [...] Um narcisismo cósmico [...] prolonga assim muito naturalmente 

o narcisismo egoísta. 92. 

 

Narcisismo cósmico que, isento do auto-enamoramento trágico 

ou da pueril paixão pela réplica de si, significa a tomada de consciência 

da identidade no seio da vasta alteridade e o abandono à quieta contem-

plação de tudo o que vem a ser e de tudo que é dado ser. Sem esforço 

nem vontade em querer transformar o que se oferece já como perfeito, 
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esta modalidade do ser Narciso convém à caracterização do ser da euto-

pia, o lugar da serena felicidade, da possível manifestação literária do 

estado da pura representação, do mundo inteligível, platónico, das es-

sências, do mundo das ideias.  

As fontes, os ribeiros, os rios, tão insistentemente nomeados na 

descrição deste éden bucólico, fazem propagar a felicidade a toda a na-

tureza, seja porque ao cumprirem a sua função especular levam-na à 

contemplação e ao alargamento da consciência de si, seja também por-

que o murmúrio do seu andamento, "o murmúrio da viva fonte", é a cor-

rente vital, o baixo contínuo, o som que suporta toda a harmonia: o can-

to dos pássaros, o tanger das "frautas" e "vilanescos instrumentos", as 

vozes dos pastores enamorados. Mas não se fica por aqui o simbolismo 

profundo das águas evocadas neste texto: além de reflectirem, além de 

entoarem, também embalam e fazem sossegar os espíritos mais fatiga-

dos de "alguns [pastores, que,] vencidos do sono, co'a cabeça junto do 

roído da clara fonte de viçosos, se dormiam".  

A qualidade maternal da água, verdadeira sinédoque da natureza 

nutriente e dispensadora das mais variadas graças e bens materiais, tor-

na-se sobretudo óbvia na reiteração da imagem do leite: são "os pique-

nos e tenros cordeiros [...] pressurosamente mamando com aquele gosto 

e sabor", e são também os pastores que juntavam às "viandas" e ao mel 

do seu alimento diário, "o branco leite que as gordas ovelhas [...] pas-
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cendo, lhe gotejava". É de novo a demonstração que este locus amœnus 

se concebe sob o signo da necessidade, ou melhor, sob o signo da livre 

satisfação das necessidades elementares inerentes à vida material, nelas 

compreendendo-se naturalmente as da nutrição. Há uma insistência na 

representação descritiva do acto alimentar, envolvendo pastores, como 

atrás vimos, mas também as suas ovelhas: "ûas, em prado chão, as ver-

des e miúdas ervas suavemente pascendo; outras, sobindo em lugares 

ásperos, se dependuravam a roer algum novo árvorezinho que então ten-

ro se levantava da terra; outra se empinava pera alcançar um ramo de 

figueira; qual mordendo os tenros gomos das parreirinhas bravas, qual 

tascando a penca do salvático cardo". 

Coexistindo assim com a dominante contemplativa, providenci-

ada pela função especular da superfície das águas, onde se reflecte, ven-

do-se e tomando consciência de si, a imagem de toda a natureza, (são os 

anhos junto aos claros ribeiros – e será talvez conveniente precisar que 

numa obra impregnada de alusões à cultura hebraica, a referência insis-

tente às ovelhas não é gratuita, uma vez que elas simbolizam os israeli-

tas, "membros do rebanho de Deus"93 –, mas são também as árvores, o 

"acipreste" junto à fonte, e é a própria lua que com os seus "raios como 

de cristal aos olhos formava"), há um outro vector semântico axial neste 

trecho – o da nutrição, no sentido físico do termo – mais ligado à sobe-
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rania dos instintos, mas igualmente mobilizador do simbolismo elemen-

tar da água e das suas qualidades substanciais.  

Escreve Bachelard:  

 

[P]ara a imaginação, tudo o que flúi é água. [...] Se levarmos agora por diante 

o nosso inquérito ao inconsciente, examinando o problema no sentido psica-

nalítico, devemos dizer que qualquer água é um leite. Mais precisamente, 

qualquer bebida ditosa é um leite maternal. [...] Os primeiros centros de inte-

resse são constituídos por um interesse orgânico. É o centro de um interesse 

orgânico que primeiramente centraliza as imagens adventícias. Chegar-se-ia à 

mesma conclusão se se examinasse como a linguagem progressivamente se 

valoriza. A primeira sintaxe obedece a uma espécie de gramática das necessi-

dades. Sendo assim, o leite é, na ordem da expressão das realidades líquidas, 

o primeiro substantivo, ou, mais precisamente o primeiro substantivo bocal. 

[...] Poder-se-ia dizer que, para a imaginação material, a água tal como o leite 

é uma alimento completo.94 

 

A imagem edénica dominante que sobressai do significado lite-

rário e do valor simbólico do elemento água em a "Vida Pastoril" é, po-

demos assim concluir, a da natureza-mãe, diferente, pelos factores se-

mânticos apontados – e que se prendem sobretudo com o acto de dis-

pensar, de nutrir, de alimentar –, da imagem da natureza-criança, con-

formada, também ela, pelo mesmo símbolo, na descrição do locus 

amœnus da Écloga VII de Camões. Mas também diferente – porque a 



 330 

simbólica é outra – da mãe-natureza configurada como a cidade/jardim 

dos alquimistas, na Ennoea de Anselmo Caetano. As semelhanças apa-

rentes ocultam, o mais das vezes, dissemelhanças profundas e, prova-

velmente, apesar das suas superficiais analogias, nenhum paraíso (como 

nenhuma utopia) é repetível e afectado pelo monótono síndroma da 

mesmidade.  

Constata-se, mais uma vez, a plural valorização semântica e a 

versátil funcionalidade do símbolo, que agrega a si – diferentemente do 

signo que encerra um significado unívoco – sentidos múltiplos e até 

contraditórios. O imaginário simbólico (antropológico ou literário) não 

é porém caótico nem arbitrário, por oposição à ordem e à clareza do 

imaginário racional. Obedece simplesmente a uma outra lógica que não 

pode ser descodificada senão com o auxílio de um modelo teórico ade-

quado. No exemplo textual que estamos a analisar, a água enquanto 

símbolo literário – seja como água corrente, seja como leite – representa 

atitudes tão aparentemente díspares quanto a da contemplação e a da nu-

trição. Essa variação de sentido depende, claro está, do contexto em que 

o símbolo ocorre e da sua capacidade evocadora. Mas se aprofundarmos 

a nossa análise, constatamos que nutrir e contemplar mantêm relações 

de sentido lógico-estrutural no quadro da teoria antropológica do imagi-

nário formulada por Gilbert Durand, isto é, no quadro de um análise 
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descritiva dos regimes formais sob que se manifestam as imagens gera-

das pelo homem.  

Fazendo uso de um saber multi-disciplinar haurido em diferentes 

áreas do conhecimento, e praticando um método de investigação que de-

signa por "trajecto antropológico", Durand procura fundamentar a capa-

cidade figurativa do ser humano a partir de múltiplos factores, que não 

apenas, como havia proposto Bachelard, os que se polarizam na dialéc-

tica dos quatro elementos da natureza. Ora, a nível fisiológico, os refle-

xos dominantes do homem (dominante "postural", dominante "digesti-

va", dominante "copulativa"), porquanto manifestam ser os gestos sen-

soriais e motores mais primitivos que intervêm nos processos de simbo-

lização, constituem-se, segundo Durand, num dos múltiplos factores 

susceptíveis de determinarem a actividade do imaginário (entendendo-se 

este termo no seu sentido mais lato, como a actividade geral de repre-

sentação simbólica, imaginativa, racional do homem), ao mesmo tempo 

que contribuem para a elaboração de uma classificação indutiva e siste-

mática das imagens. Queremos apenas destacar que, no esquema de 

classificação isotópica das imagens proposto por este filósofo-

antropólogo – esquema-síntese induzido das teses que desenvolveu na 

sua obra capital Les structures anthropologiques de l'imaginaire – os 

símbolos do leite, do mel, do vinho, entre outros, e, necessariamente, 

embora não explicitamente referido, o da água – porque para a imagina-
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ção simbólica, como afirma Bachelard, "tudo o que flui é água" –, ocor-

rem associados às "estruturas místicas" do "regime nocturno" – (a no-

menclatura é a proposta por Durand) – da actividade do imaginário95. 

Tais estruturas configuradoras de imagens discretas são, ainda segundo 

o mesmo autor, definidas pelos princípios lógicos da analogia e seme-

lhança, e na sua constituição participa, como primeiro factor elementar 

do processo de simbolização, o reflexo dominante digestivo. Por sua 

vez, e ainda de acordo com a mesma esquemática, aqueles símbolos 

mantêm relações de correspondência estrutural com os arquétipos subs-

tantivos da "morada", do "centro", da "mulher", do "alimento", da 

"substância", e com os arquétipos "epítetos" "profundo", "calmo", 

"quente", ou seja, com aquelas qualidades essenciais, inerentes à repre-

sentação literária de um lugar edénico. Entre o reflexo dominante diges-

tivo, com os seus derivados tácteis, olfactivos, gustativos, e as estruturas 

"místicas" configuradoras de imagens cujos traços distintivos são, entre 

outros, os da "reduplicação/preservação", e do "realismo sensorial", não 

há obviamente nenhuma relação de causa-efeito, mas uma complexa re-

lação de correspondências isotópicas onde intervêm outros factores, mí-

ticos, psicológicos, sociais, e que o trajecto antropológico da investiga-

ção de Gilbert Durand trata de elucidar.  

Com este breve excurso, queremos apenas realçar que um texto 

como a "Vida Pastoril" parece confirmar a coerência, não tanto da teoria 
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de Durand, mas da lógica do imaginário quando esse imaginário revela 

o emprego de estruturas figurativas, símbolos e arquétipos (ordenados e 

classificados pelo aparato conceptual daquela teoria) que nitidamente 

apontam para a representação da ideia de felicidade, que é a ideia nucle-

ar comunicada pelo texto de Samuel Usque. É neste sentido que a água, 

enquanto símbolo genérico do acto de contemplação, de reflexão (redu-

plicação /preservação), mantém uma relação estrutural isotópica com a 

água/leite, símbolo genérico do acto de nutrição. Numa representação 

literária da ideia de felicidade em que dois dos eixos semânticos domi-

nantes, o nutrir (digerir alimentos) e o contemplar (digerir imagens), se 

manifestam mediante o dispositivo simbólico da água ou do seu deriva-

do leite, não só se estabelece uma correspondência entre diferentes ní-

veis qualitativos de gratificação, como também a formalização da ima-

gem de felicidade parece conceituar-se como efeito – do ponto de vista 

de uma teoria que investiga a ontogénese das imagens, e com uma ex-

trema coerência – das relações de correspondência entre diferentes fac-

tores antropológicos constituintes das estruturas do imaginário. 

Mas regressemos uma vez mais à "Vida Pastoril" e à música que 

aí se podia escutar. De acordo com o nostálgico relato feita pelo narra-

dor Icabo sobre o dia a dia vivido nas edénicas terras do Jordão, a músi-

ca passava a ser percebida e a ser entoada pelos pastores, após a ceia da 

manhã. Depois de darem satisfação às necessidades elementares 
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/digestivas, os seus espíritos dispunham-se a escutar o sopro do vento, a 

vibração das ramagens das árvores, como se a harmonia dos sons natu-

rais, sustentada pelo contínuo rumor da fonte, subisse e ocupasse agora 

todo o céu. Era a hora de sossegar a agitação dos corpos, o momento do 

dia reservado à quieta abertura dos sentidos, de contemplar, ouvindo, a 

inofensiva linguagem das árvores em seus secretos diálogos de paz. "E 

já que eram da fome despedidos, sentiam um fresco ar, que co suave ro-

ído o cume dos altos álemos e dos viçosos e grandes freixos andava mo-

vendo, e docemente as mais altas ramas brandindo com um descanso e 

tam mavioso compasso, que pareciam darem-se ûas a outras paz, secre-

tamente". Longa e interpolada é a perífrase que refere o vento: "fresco 

ar, que co suave roído ... andava movendo, e docemente ... brandindo". 

O vento, essa respiração da natureza, é quem faz ressoar a folhagem, 

dando início ao improviso, a que logo se junta, por um fenómeno de 

simpatia, o canto das aves. Neste passo predomina a música. Havíamos 

já referido que o rumor contínuo das águas da "viva fonte" conferia uni-

dade e harmonia a esta paisagem sonora. Agora, escutamo-la como 

princípio ou esboço de uma ordenada construção polifónica: primeiro o 

vento; depois a agitação das árvores; a seguir os pássaros; finalmente as 

"frautas" e "vilanescos instromentos", coroados pelas vozes dos pasto-

res. E no desenho da sua harmonia, a entrada de cada discreto som, ins-

trumento ou voz assinala uma alteração de nível na escala melódica da 
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manifestação material e fenoménica do ser e da vida. Do inorgânico à 

manifestação vegetal, do vegetal à vida animal e depois à vida inteli-

gente, a natureza exulta na mesura de sentidas proporções e é como se a 

própria criação entoasse um hino em diferentes tons de alegria. Sobre-

pondo-se ao "mavioso compasso" do arvoredo, "as palreiras mélroas, os 

namorados e músicos russinois, com muitos outros graciosos passari-

nhos, [...] todo aquele lugar [...] enchiam de harmonia". E sobrepondo-se 

ao canto das árvores e dos pássaros, os pastores "tangendo, uns doce-

mente com suas frautas e vilanescos instromentos, outros ao som contra 

as namoradas pastoras, amorosamente cantavam“. Tudo começava, re-

cordemo-lo, com a brandura do vento a fazer-se sentir à hora do ápice 

da luz do dia, entre as mais "altas ramas" dos "altos álemos" e "grandes 

freixos". Neste passo a poética é tão fluida quanto pneumática. É o ar e 

o vento que inspiram o princípio e são expirados com o fim da música. 

Neste passo é a simbólica do ar que predomina; melhor dizendo, é o so-

pro longo e demorado do vento – longa e interpolada é a perífrase que o 

refere – o sopro das flautas, o sopro do canto, o sopro da vida.  

E é com uma citação do ensaio de Gaston Bachelard, consagrado 

à imaginação do movimento, L'Air et les Songes, que achamos oportuno 

– pela conexão temática em jogo e pela apropriada adequação do seu va-

lor hermenêutico à decifração das derradeiras imagens literárias que 
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vimos analisando – encerrar este passo da nossa dissertação. Escreve o 

filósofo:  

 

As relações do vento e do sopro mereceriam um longo estudo. Reencontrar-

se-ia aí esta fisiologia do ar que é tão importante no pensamento indiano. Os 

exercícios respiratórios ocupam nele, como se sabe, um valor moral. São au-

tênticos ritos que colocam o homem em ligação com o universo. O vento, pa-

ra o mundo, o sopro para o homem, manifesta «a expansão das coisas infini-

tas». [...].O carácter cósmico da respiração constitui a base normal das mais 

estáveis valorizações inconscientes. O ser tudo alcança em preservar as parti-

cipações cósmicas. [...] Ao ar, às alturas, à luz, ao vento rijo e brando, ao so-

pro puro e forte associam-se normalmente metáforas poéticas bem concebi-

das. Uma tal síntese anima a totalidade do ser.96 
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6. Imagens literárias em língua inglesa de lugares eutópicos-

pastorais inspirados ou tocados pela tradição literária clássica. Dois 

exemplos textuais: a ilha de Prospero, de William Shakespeare, e o 

jardim de Andrew Marvell. 

 

 

Também a "fisiologia do ar"anima-nos a prosseguir este traba-

lho, a demandar, agora na língua inglesa, avatares literários onde sopre 

o espírito da utopia na sua variante primordial, melhor dizendo, na sua 

pré-formalização canónica enquanto imagem arquetípica do paraíso 

perdido ou da idade de ouro regressiva. As duas tradições, já reiterada-

mente invocadas e explicitadas neste capítulo, confundem-se no arqué-

tipo da imagem da natureza imaculada e originária; todavia, distinguem-

se, por determinações ideológicas-civilizacionais, nas suas manifesta-

ções fenoménicas e estético-literárias.   

Assim, e ainda adentro do mesmo paradigma da ideia da felici-

dade original, modelado pelas culturas da Hélade e da Hespéria, há uma 

ilha de fantasia e magia na literatura inglesa que um estudo com as pre-

sentes características não podia deixar de abordar. Referimo-nos, obvi-

amente, à terra insular, governada pelo erudito mago Prospero, à terra de 

prodígios e amores idílicos, onde decai a perversão, triunfa a justiça e é 
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redimido o mal – e que foi desenhada por William Shakespeare (1564-

1616), na sua derradeira peça, The Tempest.97  

Refira-se, antes de mais, que esta obra é inventariada e definida 

por Lyman Tower Sargent, na sua bibliografia cronológica da literatura 

anglo-americana de cariz utópico, como sendo uma utopia literária.98 A 

crítica literária, por seu lado, classifica-a como um drama pastoral. Am-

bas as definições são complementarmente adequadas, visto que se trata 

de um texto concebido para ser representado num cenário de fantasia 

rústica, e em cuja acção uma das personagens, o leal e velho conselheiro 

de Prospero, Gonzalo, sob a inspiração das belezas naturais da ilha, é 

induzido pelo "sonho acordado" – na expressão de Bloch – a projectar 

uma breve figuração de sociedade ideal.  

Não sendo formalmente lícito considerar The Tempest como uma 

utopia pura – (basta dizer que nela não se desenha nenhum projecto de 

organização administrativa-política-económica-social) –, é todavia im-

portante referir que nesta obra se actualizam alguns dos motivos, regras 

ou princípios constitutivos do género utópico stricto sensu, tal como es-

te reiteradamente se manifestou em exemplos maiores da literatura in-

glesa, de Thomas More a Aldous Huxley. De facto, à semelhança do 

modelo canónico, é no decurso de uma viagem marítima que os cida-

dãos do velho mundo, após um (simulado) naufrágio, tomam conheci-

mento da realidade fantástica de uma ilha não assinalada nos mapas. E, 
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tal como todas as narrativas clássicas do género, geradas por uma idên-

tica sintaxe de regras nucleares invariáveis, também esta ilha é governa-

da por um sábio legislador – Prospero – espécie de avatar do platónico 

rei-filósofo, se bem que não-coincidente com o estatuto de reformador 

das instituições e da prática social, representado, por exemplo, pelas 

personagens do legislador Utopus ou do rei Solomona. Estamos, portan-

to, diante de uma constelação de motivos – viagem-naufrágio-ilha-

sábio-legislador/sonhador – que a priori coincidem ou reproduzem o 

modelo clássico formal do género literário da utopia. O objecto da legis-

lação de Prospero não é, porém, como já se disse, a sociedade. Sábio por 

amor à sabedoria, Prospero submete, com a sua arte de mago e com os 

conhecimentos herméticos subministrados pelos seus livros, a natureza 

informe, caótica e maligna, simbolizada pela personagem do selvagem 

Caliban. Só que, além da filha do mago, Miranda, nenhum outro ser 

humano habita aquele espaço insular. Prospero domina a ilha na quali-

dade de legislador da natureza, sublimada e rarefeita, emblematicamente 

figurada pelos espíritos que ele próprio comanda e cujo corifeu é Ariel. 

Ora, na justa medida em que submete o negro, o denso e o informe da 

natureza, (Caliban) e dela liberta o volátil e o imponderável (Ariel), 

Prospero revela ser um conhecedor e um executor das leis da ciência 

que não separa a matéria do espírito, um legislador-alquimista, por as-

sim dizer, que aplica os seus ideais e as suas metódicas regras ao corpo 
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da vida em geral e não estrita ou exclusivamente ao corpo da sociedade. 

Disponível tão-somente para os arcanos da ciência, ficamos a saber, lo-

go no início da acção, e por via da analepse reconstitutiva dos aconte-

cimentos do passado (Acto I, Cena II, v.23-186), que Prospero paga 

com o exílio na ilha de que é o soberano o seu incauto alheamento para 

com os deveres de homem de estado. A sua condição de exilado decorre 

de uma falta de interesse pelos negócios públicos da actividade política. 

Ao ter optado no passado por viver quase exclusivamente para o estudo, 

Prospero acabara traído por Antonio, seu irmão, que, em conluio com o 

rei de Nápoles, lhe usurpara o ducado de Milão de que era o legítimo 

senhor.  

Desatento das leis da política, alheado das leis da cidade, não é, 

portanto, o mago Prospero um reformador de instituições, um sonhador 

de cidades justas, um utopista. O objecto da sua actividade modeladora 

e sublimadora não é a sociedade, repetimos, é a natureza enquanto ar-

quétipo da criação, ou símbolo da essência da vida, o objecto próprio do 

trabalho do alquimista.99 

Mas a par dos seus atributos de modelador/legislador (e que o 

aproximam formalmente, mas com as substanciais diferenças assinala-

das, do puro utopista), Prospero revela também possuir uma outra carac-

terística comum às leis da utopia literária, e que a linha de leitura – que 

nos é familiar – fundada na teoria idealista do conhecimento – subminis-
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tra e aclara: a de ser sonhador. Ao manipular, desde o início do naufrá-

gio, os eventos que hão-de levar ao restabelecimento da justiça e à con-

sumação do estado de felicidade geral por ele ideados, o mago – depois 

de uma fantástica representação interpretada pelos espíritos adjuvantes 

em honra da celebração do noivado entre a sua filha Miranda e o prínci-

pe Ferdinand – o mago Prospero, dizíamos, profere o seguinte discurso 

em que assume ser o universo por ele ordenado e sublimado uma réplica 

da percepção cognitiva do mundo, um magnífico sonho de vigília: 

 

Our revels now are ended. These our actors, 

As I foretold you, were all spirits, and  

Are melted into the air, into thin air: 

And like the baseless fabric of this vision,  

The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces, 

the solemn temples, the great globe itself, 

Yea, all which is inherit, shall dissolve, 

And, like this unsubstancial pageant faded, 

Leave not a rack behind. We are such stuff  

As dreams are made on; and our little life 

Is rounded with a sleep. (Act. IV, Sc. I, v.148-158) 100 
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A despeito destas aproximações formais, The Tempest pouco 

mais revela na sua estrutura temática que seja susceptível de poder ser 

considerada como pertencendo ao género literário da utopia. 

Na verdade, a sociedade ideal, projectada, na primeira cena do 

segundo acto, pela personagem do conselheiro Gonzalo – idealização 

social que terá sido colhida por Shakespeare no ensaio Des Cannibales, 

de Montaigne (1533-1592), a partir da tradução inglesa de John Florio – 

(1533-1625) é um breve devaneio retoricamente mais próximo da repre-

sentação da idade de ouro do que da utopia: o sonho acordado de Gon-

zalo é nostálgico e tributário de Ovídio, não é prospectivo nem tributá-

rio de Thomas More. Há entretanto a referir, e em conformidade com o 

programa geral de leitura comparada que vimos praticando, que a nos-

talgia de Gonzalo em The Tempest desempenha uma função diferente da 

nostalgia evocada em língua portuguesa pela personagem Icabo na Con-

solação às Tribulações de Israel. Na composição temática das respecti-

vas obras, a mesma rememoração prossegue fins semânticos contrários. 

Assim, enquanto na peça inglesa a evocação do mito da idade áurea é 

determinada pelas belezas naturais do meio bucólico onde decorre a ac-

ção e serve para consolar o ânimo pesaroso e mitigar a situação de insó-

lita adversidade em que se encontram as personagens, isto é, serve para 

realçar as virtualidades positivas do momento funesto presente, já na 

narrativa em língua portuguesa essa evocação é motivada por um senti-
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mento de tristeza pela perda irreversível da perfeita harmonia e serve 

para acentuar o contraste entre a situação de graça do passado (do povo 

judaico) com a situação de desgraça do presente. Na peça de Shakespea-

re, o mitema da Idade de ouro é funcionalmente convocado para submi-

nistrar alento; na narrativa de Samuel Usque serve para justificar e acen-

tuar o desalento. Contrastes (de assinalar) que discretas arqui-estruturas 

temáticas tecem ... quando literariamente hipostasiadas.  

O devaneio evocativo de Gonzalo insere-se, pois, na tentativa de 

dar ânimo ao seu senhor, o rei de Nápoles, convencido que o seu filho, 

Ferdinand, havia soçobrado com o naufrágio – "Beseech you, sir, be 

merry; you have cause,/So have we all, of joy " (Act II; Scene I; v.1-2) – 

101, mas deriva também da apercepção valorativa das maravilhas natu-

rais que o rodeiam: " Here is everything advantageous to life [...] How 

lush and lusty the grass looks ! how green ! " (Act II; Scene I; v. 48; 

51) 102. Tem portanto a descrição desta "ilha afortunada" uma dupla mo-

tivação: a que resulta da vontade em consolar (o outro) e a que é impeli-

da pelo sentimento (próprio) de honrar condignamente as belezas da na-

tureza. Num breve monólogo, interrompido por apartes jocosos dos me-

liantes Antonio e Sebastian, o velho e gentil "Councellor" Gonzalo ofe-

rece a seguinte representação da sua eutopia : 

 

Gonz. Had I a plantation of this isle, my lord,- 
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Ant. He'd sow 't with nettle-seed. 

Seb. Or docks, or mallows. 

Gonz. And were the King on't, what would I do? 

Seb. ' Scape being drunk for want of wine 

Gonz. I' th' commonwealth I would by contraries 

         Execute all things; for no kind of traffic 

         Would I admit; no name of magistrate; 

         Letters should not be known; riches, poverty, 

         And use of service, none; contract, succession, 

         Bourn, bound of land, tilth, vineyard, none; 

         No use of metal, corn, or wine, or oil; 

         No occupation; all men idle, all; 

         And women too, but innocent and pure: 

         No sovereignity; - 

Seb. Yet he would be king on't. 

Ant. The latter end of his commomwealth forgets the begining. 

Gon. All things in common nature should produce 

       Without sweat or endeavour : treason, fellony, 

       Sword, pike, knife, gun, or need of any engine, 

       Would I not have; but Nature should bring forth, 

       Of it own kind, all foison, all abundance, 

       To feed my innocent people. 

Seb. No marrying 'mong his subjects ? 

Ant. None, man; all idle; whores and knaves. 

Gon. I would with such perfection govern, sir,  

       T' excel the Golden Age.  
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Seb. 'Save his Majesty ! 

Ant. Long live Gonzalo ! (Act II, Scene I, v.138-164) 103 

 

As vozes de Antonio e Sebasian, na sua grosseira desqualifica-

ção do projecto eutópico de Gonzalo, representam, no contexto da com-

posição dramática desta cena, mais do que um contraponto interpolado 

de registos axiológicos essencialmente contrários aos do nobre conse-

lheiro, uma verdadeira interferência do princípio da realidade, tal como 

este pode ser induzido e reproduzido pelas lições da história; ou, pelo 

menos, do princípio da realidade que desvaloriza o sonho acordado, a 

matéria prima, segundo Ernst Bloch, das ideais construções utópicas. 

São vozes ideologicamente cínicas, como convêm a dois caracteres ma-

quiavélicos que têm por supremo valor existencial o exercício incondi-

cionado do poder político, mesmo que, para isso, seja necessário con-

quistá-lo por sedição e felonia (Antonio, o mais perverso dos dois meli-

antes, além de se ter apoderado ilegitimamente do ducado de Milão, 

convence agora Sebastian, e apesar de alguma renitência inicial deste, a 

matar o seu irmão, Alonso, o rei de Nápoles, para se apossar do seu títu-

lo, intento que só sairá frustrado pela intervenção mágica do espírito 

Ariel –  Acto II, Cena I, v.193 -322). Mas são também vozes lúcidas a 

denunciar as incongruências discursivas alheias, como convém a quem 

despreza a energia irracional das fantasias românticas. Neste sentido, 
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revelam-se pertinentes as suas observações de que uma sociedade tão 

livre, sem classes e sem autoridade estatal – "no sovereignity" – quanto 

a idealizada por Gonzalo, tão pouco deveria ser governada por um mo-

narca. De facto, como poderia Gonzalo sonhar a priori ser o soberano 

de uma inocente e harmoniosa sociedade que a posteriori ele caracteri-

zava como sendo emancipada de qualquer forma de soberania?  

De algum modo, esta cena – constituída por um monólogo idea-

lista e por gracejos que o ridicularizam –, subsume-se, ou melhor dizen-

do, mostra-se discursivamente afectada pela dialéctica ideologia/utopia, 

por essa elementar disjunção entre sistemas axiológicos opostos que ca-

racteriza as narrativas clássicas do género literário da utopia. Em trinta 

linhas, Shakespeare dá-nos a ver, com a concisão exemplar própria do 

discurso dramático, a dialéctica utopia/anti-utopia que caracteriza o mo-

do utópico – para utilizarmos a expressão de Krishan. Kumar –104 desde 

que a República ideal de Platão gerou a sátira anti-utópica da república 

das Aves, na peça com o mesmo título, do comediógrafo grego Aristófa-

nes (c. 448-380 a. C). 

Mas a breve descrição que Gonzalo faz da sua sociedade perfeita 

não obedece, como acima havíamos referido, a nenhum programa políti-

co, isto é, não obedece a nenhum projecto de reforma ou de reestrutura-

ção social, económica, administrativa de uma polis, menos ainda decor-

re de um racional ordenamento normativo, à medida de Sócrates/Platão 
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ou à medida de Utopus/Hytlodeu/More; a agremiação social idealizada 

pela personagem Gonzalo insere-se num ambiente rústico, idílico, e, no 

fundo, não é mais do que uma extrapolação, um transfer espontâneo e 

positivo da harmonia por ele percepcionada naquela ilha de excepcional 

beleza e encanto para o plano da convivência humana. O ideal socioló-

gico da sua "commonwealth" realizar-se-ia "by contraries", ao invés do 

funcionamento da sociedade histórica, e conforme à enunciação de um 

conjunto de negações que, derrogando as marcas características da civi-

lização – "no kind of traffic", "no name of magistrate"; / "Letters should 

not be known, [...]" "use of service none [...], contract, succession [...] / 

none / 'No use of metal [...]" / "No occupation [...]" / "No sovereignity" 

– deveriam favorecer a revivescência de uma condição antropológica 

original, comunitária e edénica – "All things in common Nature should 

produce / Whithout sweat or endeavour [...] / [...] Nature should bring 

forth, / Of it own kind, all foison, all abundance".  

Condição antropológica original, de profunda comunhão com 

uma natureza pródiga e benfazeja, sem obediência a códigos éticos, por-

que desnecessários entre gente de costumes puros e inocentes, mas con-

dição que, retoricamente, em tudo faz ressoar a mítica idade de ouro, a 

qual, como vimos, foi forjada pela matriz civilizacional greco-latina, 

que a transmitiu em evocações literárias, como as de Hesíodo, em Tra-

balhos e Dias, e de Ovídio, nas Metamorfoses105. À excepção da auto-
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representação da personagem Gonzalo como monarca instituidor desse 

reino (livre de soberania) – o que, aliás, torna-o virtualmente próximo 

da figura típica do sábio-legislador que integra as narrativas utópicas –, 

todas as demais características temáticas ou traços semânticos dominan-

tes desta sociedade ideal shakespeareana acusam não somente a influên-

cia do modelo clássico da idade áurea, explicitamente denotada pela 

afirmação do seu sonhador, "I would with such perfection govern, sir, / 

T' excel the Golden Age", como são também reveladoras de uma quali-

dade proeminentemente eutópica, mais do que utópica. Diríamos assim, 

para concluir este ponto, que Shakespeare, socorrendo-se da tradição 

literária clássica que formaliza a arquetípica nostalgia do paraíso terres-

tre, desenha em The Tempest uma espécie de ilha afortunada, um lugar 

mítico de perfeita felicidade ontológica, mais do que um indefinido lu-

gar de consumação de um projecto comunitário, tido como social e eco-

nomicamente justo, à medida de especulativas coordenadas racionais. 

Esta mesma qualidade eutópica, literariamente portadora de mar-

cas e influências classicizantes, e esta mesma concepção insular da re-

presentação estética da perfeita e serena felicidade ontológica são 

exemplarmente projectadas, nas letras inglesas, num poema intitulado 

The Garden, de Andrew Marvell (1621-1678), classificado pelos críti-

cos e pelos historiadores da literatura sob a (controversa) designação de 

"Metaphysical Poet". 106 
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Não é difícil depreender as equivalências de sentido, as relações 

de correspondência estrutural que, para o imaginário simbólico e poéti-

co, se podem estabelecer entre a "ilha" e o "jardim": lugares de ruptura e 

de dissemelhança com o continuum meio circundante, uma vez valori-

zados positivamente, potenciam, ambos, imagens de protecção, de reti-

ro, de reclusão, de salvaguarda. Para o imaginário religioso, a ilha e o 

jardim são símbolos que dão expressão a inomináveis estados espirituais 

do ser humano, ou que representam, mais convencionalmente, lugares 

sagrados, centros de energia numénica107. Para uma distinção esquemá-

tica e formalmente completa entre as fenomenologias da utopia e da 

eutopia, para uma exaustiva classificação das marcas discretas entre a 

tradição literária utópica e a eutópica, haveria de se lhes fazer corres-

ponder como símbolos/emblemas a ilha e o jardim, respectivamente.  

No termo do seu ensaio, Varieties of Literary Utopias, e na se-

quência da reflexão feita acerca de a componente pastoral-arcádica-

bucólica que integra discretamente o imaginário literário utópico, 

Northtrop Frye refere-se ao citado poema de Andrew Marvell, tomando-

o como exemplo paradigmático da expressão de um ideal substantivo, o 

da plena realização ontológica individual, solitariamente prosseguida à 

margem de, se não mesmo contra, os esquemas institucionais e ideoló-

gicos de aculturação e de socialização.108. Não sendo este um ideal a-

social, no sentido em que ignora o "problema do Nós" colocado pelo 
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mergulho na consciência de si – segundo o filosofema de Ernst Bloch – 

ou que despreza autisticamente a dimensão gregária, colectiva do ser 

humano –, o que de universal se manifesta em cada indivíduo –, é, toda-

via, um ideal anti-social no sentido em que por e com ele se ignora ou se 

despreza a dimensão mesquinha, conflitual, medíocre das rotinas e dos 

gestos, mais ou menos previsíveis, mais ou menos refinados e civiliza-

dos de uma vida em comunidade que desgasta, desorienta e eventual-

mente corrompe o indivíduo – tomado aqui num duplo sentido: ou como 

ser originariamente perfeito, mas exposto às funestas influências da so-

ciedade (a doutrina do bom selvagem), ou como ser que, no processo de 

maturação ou dilatação do campo da sua consciência individual, vai 

progressivamente depurando a qualidade da sua conduta cívica-moral e 

espiritual (a doutrina da perfectibilidade humana). 109 

Seja em nome da vontade em recuperar e viver uma original per-

feição ontológica, seja em nome da perfectibilidade induzida por meca-

nismos sociais constringentes, o voluntário isolamento existencial, que 

pode ocorrer como variante extrema da representação literária da euto-

pia, e chegar mesmo a ser pontualmente assimilado pelas narrativas pu-

ras do género utópico, não significa – e aqui recorremos a um fragmento 

do enunciado de um autor previamente referido, James Holstun, para ca-

racterizar o género literário da utopia – "uma retirada, mas uma prepara-

ção insular para uma expansão" dos atributos antropologicamente reco-
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nhecíveis da razão e do afecto, da inteligência e da paixão a todo o vasto 

e infinito tecido da vida110.  

The Garden, de Andrew Marvell, participa ou inscreve-se dentro 

desta variação hiper-individualizada da tradição literária utópi-

ca/eutópica de assumida auto-exclusão social, de voluntário exílio e de 

rejeição dos mecanismos "rudes" da vida em grupo, na procura de um 

lugar de harmonia, adequado ao empenho e à consumada reconciliação 

do ser consigo mesmo e com o mundo. O conteúdo temático deste poe-

ma distingue-se, todavia, da axiologia cristã que assiste a uma obra de 

índole eminentemente religiosa, como o Boosco Deleitoso, compêndio 

de instruções espirituais que faz a apologia da vida solitária à luz de mo-

tivações íntimas de fé e segundo o exemplo da paixão de Cristo. O que 

não significa que não haja em The Garden, como veremos, alusões ao 

imaginário religioso cristão; trata-se de um poema marcado pela estética 

maneirista, de elaboração temática intrincada e conceituosa, e que se 

deixa interceptar pelas duas grandes tradições espirituais da cultura eu-

ropeia, sendo a dominante, pelas alusões mitológicas directas que con-

tém, a da antiguidade clássica. 111 

Logo a primeira estrofe nos dá disso conta, ao enumerar os sím-

bolos do mundo vegetal, das folhas de palmeira, do carvalho e do lou-

reiro que, na literatura greco-latina, representam, respectivamente, os 

vencedores, os governantes e os poetas. O que o sujeito do enunciado 
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poético pretende enaltecer não são, porém, as glórias e os sucessos do 

homem, simbolizados por espécimes do mundo vegetal, mas, antes, as 

plantas, as árvores e as ervas pela sua real e intrínseca qualidade estáti-

ca, pelo repouso que sugerem. O gosto maneirista pela antítese confor-

ma-se à intenção temática do poema em inverter e destronar os símbolos 

convencionais representativos da ideia da acção humana bem sucedida: 

se há algum símbolo a reter é o da sombra ténue e escassa que as plantas 

projectam, testemunho da sua reprovação pela vanidade do esforço hu-

mano; se há alguma grinalda ou coroa de glória que indicie a vontade de 

louvar é a que as próprias plantas tecem, na disposição espacial que 

ocupam umas relativamente às outras, em homenagem ao espírito da 

paz: 

 

How vainly men themselves amaze 

to win the Palm, the Oke, or Bayes; 

And their uncessant Labours see 

Crown'd from some single Herb or Tree. 

Whose short and narrow verged Shade 

Does prudently their Toyles upbraid; 

While all Flowr's and all Trees do close 

To weave the Garland of repose.112 
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A segunda e a terceira estrofes reforçam o sentido exemplar con-

ferido à natureza vegetal, a serenidade que ela inspira, a inocência que 

ela testemunha, atributos que o poeta diz ter em vão buscado encontrar 

na vida em sociedade; aí, serenidade e inocência, qualificadas como 

plantas sagradas, não podem definitivamente despontar, dado que é a 

rudeza da animosidade que preside à conduta do homem social. Sendo 

assim, se alguma cor revela o sentido convivente e amoroso da vida não 

é nem o vermelho (símbolo da paixão) nem o branco (símbolo da com-

paixão), mas é o verde, a cor que predomina na inocente vida vegetal. 

Na sua esplendorosa realidade, as árvores são mesmo tomadas como 

modelos platónicos, ideais reificados da Beleza – no que pode ser con-

siderado, numa dimensão eminentemente retórica, como uma intensifi-

cada demonstração das propriedades particulares da estética metafísica-

maneirista, e que o poeta e ensaísta inglês T. S. Eliot inventariou e pro-

blematizou num ensaio famoso dedicado a este tema113. Beleza, todavia, 

que excede a beleza que o amante comum, movido de furor sentimental, 

vê na sua amada, e, cujo nome, a imprevidente vulgaridade do apaixo-

nado faz cruelmente gravar no indefeso tronco da Árvore. Para o poeta, 

porém, o único nome que ousaria alguma vez desenhar, fosse em que 

árvore fosse, seria o nome que a identifica, a legenda que a conceptuali-

za:  
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Fair quiet, have I found thee here 

And Innocence thy Sister dear! 

Mistaken long, I sought you then 

In busie Companies of Men. 

Your sacred Plants, if here below, 

Only among the Plants will grow 

Society is all but rude, 

To this delicious Solitude. 

 

No white nor red was ever seen 

So am'rous as this lovely green. 

Fond Lovers, cruel as their Flame, 

Cut in These Trees their Mistress name. 

Little, Alas, they know, or heed, 

How far these Beauties Hers exceed ! 

Fair Trees ! where s'eer your barkes I wound, 

No name shall but your own be found. 114 

 

E é na quarta estrofe desta solitária eutopia, desta insular morada 

de felicidade protegida, maneiristicamente concebida à imagem e seme-

lhança das "sacred Plants" e das "fair Trees", que, mais uma vez, e de 

modo explícito, o sujeito do enunciado poético faz apelo à simbologia e 

à mitologia greco-latina para enaltecer a qualidade espiritual/platónica 

do amor, a única que sobrevém, após a extinção da paixão e do desejo 
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sensual, e a única adequada a estabelecer ali o seu domicílio. Esse apelo 

é retórico e sustentado intertextualmente em obras clássicas, da autoria 

de Appolodorus (século II a.C), Plutarco (c.50-c.125) e Ovídio, que nar-

raram – segundo informação colhida na obra The Greek Mythts, do es-

critor e mitógrafo inglês Robert Graves – (1895-1985) míticas metamor-

foses de seres humanos ou semi-divinos em seres vegetais. Assim, as 

histórias de Dafne e de Syrinx, transformadas, por simulação ou de fac-

to, respectivamente, em loureiro e em junco, para fugirem aos impulsos 

lúbricos dos seus perseguidores, Apolo e Pã, servem conceituosamente, 

no contexto das ideias desenvolvidas no corpo do poema, para reforçar a 

tese de que a natureza arbórea e vegetativa possui, per se, uma qualida-

de teleológica exemplar, adstrita aos valores de serenidade e inocência 

que definem o Amor sublimado: tal como essas histórias atestam, é en-

tre a natureza (ajardinada) que o Amor des-sensualizado encontra o seu 

melhor retiro. Mas antes de transcrevermos esta estrofe, e para a sua me-

lhor compreensão, ouçamos as histórias de Dafne e de Syrinx, narradas 

no citado livro de Robert Graves. A primeira é parafraseada do capítulo 

dedicado a Apolo – "Apollo's Nature and Deeds" ; a segunda, do capítu-

lo dedicado a Pã – Pan's "Nature and Deeds": 

 

Apollo was not invariably successful in love. On one occasion [...] he pur-

sued Daphne, the mountain nymph, a priestess of Mother Earth, daughter of 
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the river Peneius in Thessaly; but when he overtook her, she cried out to 

Mother Earth who, in the nick of time, spirited her away to Crete, where she 

became known as Pasiphaë. Mother Earth left a laurel-tree in her place, and 

from its leaves Apollo made a wreath to console himself. [...] 

 

[Pan] seduced several nymphs [...] Once he tried to violate the chaste Pitys, 

who escaped him only by being metamorphosed into a fir-tree, a branch of 

which he afterwards wore as a chaplet. On another occasion he pursued the 

chaste Syrinx from Mount Lycaeum to the river Ladon, where she became a 

reed; there, since he could not distinguish her from among all the rest, he cut 

several reeds at random, and made them into a Pan-pipe. 115 

 

Estamos agora em condições de entendermos melhor o sentido 

destes versos : 

 

When we have run our Passions heat, 

Love hither makes his best retreat. 

The Gods, that mortal beauty chase, 

Still in a Tree did end their race. 

Apollo hunted Daphne so, 

Only that She might Laurel grow. 

And Pan did after Syrinx speed, 

Not as a Nymph, but for a Reed. 116 
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Apesar do pendor platonizante desta estrofe, que se reporta à 

qualidade de um amor meta-passional ou transfigurado numa espécie de 

modelo ideal da paixão, e que tem como figura exterior correspondente 

ou lugar sensível de acolhimento o refúgio-jardim; apesar das evocações 

mitológicas, retoricamente introduzidas para reforçar tal ideia; apesar, 

portanto, da sua evanescente e conceituosa elaboração, segue-se-lhe 

uma estrofe, a quinta, tematicamente contrastiva, toda ela evocadora dos 

prazeres sensíveis, gustativos e digestivos, providenciados pelos sucu-

lentos frutos e pelas olorosas flores do horto em que mora o eu, sujeito 

de enunciação do poema. O que até aqui se revelava poeticamente como 

uma especiosa e extravagante elaboração intelectual sobre o tema da fe-

licidade consumada, exterior à sociedade e em harmonia com os ritmos 

da natureza vegetal, muda dramaticamente de registo temático e, de uma 

clave compositamente abstracta passa a uma clave desveladamente sub-

jectiva na enumeração dos prazeres físicos, testemunhos do alcance ma-

terial dessa felicidade, assim demonstrada e presentificada: 

 

What wond'rous Life in this I lead ! 

Ripe Apples drop about my head; 

The Luscious Clusters of the Vine 

Upon my Mouth do crush their Wine; 

The Nectarean, and curious Peach, 

Into my hands themselves do reach; 
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Stumbling on Melons, as I pass, 

Insnar'd with Flowr's, I fall on Grass.117 

 

Mas o poema, oferecendo-se como uma pura e integral represen-

tação da condição eutópica, não se fica por enumerar os deleites do cor-

po, enunciando, de seguida, os prazeres do espírito estimulados pela ha-

bitação de tão ordenado e perfeito lugar. Só em tal morada, e uma vez 

apaziguadas as necessidades do corpo, a mente pode estar inteiramente 

livre para se entregar hedonisticamente à criação – no que é uma suges-

tiva e reiterada amostra das virtualidades literárias dos princípios da teo-

ria do conhecimento idealista e da tese sobre a actividade da consciência 

antecipadora de que nos fala Ernst Bloch – de outros mundos e de ou-

tras esferas que transcendem a beleza e a perfeição do que é dado expe-

rimentar. Só na eutopia a mente reúne as condições favoráveis para so-

nhar a meta-eutopia do inaparente, de dilatar a beleza do visível, de ir 

além das belas formas e dos deleitosos prazeres do corpo, de transcen-

der o imanente, apagando-o e sublimando-o mediante o puro pensamen-

to. Pensamento que é simbolicamente adjectivado em associação com a 

cor do verde – a mesma cor antes evocada para traduzir mediante o em-

prego duma sinestesia o sentimento de amor – e agora de novo reiterada 

para enunciar esse inominável estado da consciência espiritual. 
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Mean while the Mind, from pleasures less, 

Withdraws into its happiness: 

The Mind, that Ocean where each kind 

Does streight its own resemblance find; 

Yet it creates, transcending these, 

Far other Worlds, and other Seas; 

Annihilating all that's made 

To a green Thought in a green Shade. 118 

 

E se a mente se eleva a tão inescrutáveis níveis de consciência, 

não surpreende que, no anúncio desse movimento ascensional, o corpo 

se extinga e a alma se liberte em largo voo, como se, por fim, a indivi-

dualidade lograsse transcender-se numa espécie de comunhão mística 

com o todo. O paradoxo, traduzido pela lógica simbólica, não podia ser 

mais maneirista: para falar do inefável, para verbalizar os deleites da 

alma, são convocadas imagens físicas e de excêntrica sensualidade, 

acessíveis ao entendimento perceptivo e conectadas com o mundo ima-

nente dos fenómenos: a alma como um pássaro pousado nos ramos de 

uma árvore, a transcendência da identidade individual como um voo de 

asas rutilantes, a união individual com a alteridade cósmica perceptível 

pela ondulação da luz no adejar das plumas. A sétima estrofe coroa as-

sim a enumeração dos gozos gradualmente espiritualizados, vividos a 

sós – primeiro do corpo, a seguir da mente, finalmente da alma – e em 
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comunhão com uma natureza, ordenada, disciplinada, com o jardim, mi-

crocosmos emblemático da felicidade material que se abre à comunhão 

com o transcendente. A tensão que nesta estrofe se dá a ler é a que de-

corre do modo como se diz o indizível, o modo imanente como se enun-

cia o que é transcendente, o modo simbólico como se faz representar o 

irrepresentável. Tudo decorre porém num aqui, assim enunciado: 

 

Here at the Fountains sliding foot, 

Or at some Fruit-trees mossy root, 

Casting the Bodies Vest aside, 

My Soul into the boughs does glide: 

There like a Bird it sits, and sings, 

Then whets, and combs its silver Wings; 

And, till prepar'd for longer flight, 

Waves in its Plumes the various Light. 119 

 

Esta teria sido a condição original do homem indiviso, pleno e 

uno na sua androginia bíblica, a condição adâmica, a condição-Jardim, 

como se pode ler no primeiro verso da antepenúltima estrofe, anterior à 

polarização do ser em macho e fêmea, anterior à queda em indivíduo 

mortal e à degenerescência em ser plural. À espiritualização gradual da 

vivência eutópica, que dá conteúdo à estrofe precedente, corresponde 

um movimento de transformação, de interiorização ou de projecção no 
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íntimo da harmonia e da beleza exterior, constituintes do espaço-jardim: 

o que se representou antes como um espaço-abrigo ideal e, ao mesmo 

tempo, exemplar testemunho da sabedoria simples, imediata e inconsci-

ente da vida vegetativa, o que foi descrito como cenário perfeito e belo, 

lugar generosamente dispensador de vitualhas e gozos sensoriais, pro-

motor da imaginação e do arrebatamento místico do ser, tudo o que foi 

dito acerca da benigna alteridade envolvente, reflui agora para o em-si 

do sujeito, é assimilado pela sua natureza íntima, pela sua consciência, 

pela sua alma. Duas ideias transparecem, portanto, nesta penúltima es-

trofe: (i) a da rememoração, à luz de uma ideal condição descrita no pre-

sente, do estado de graça original narrado no Génesis bíblico – no que 

constitui, em conformidade com as excentricidades, síncopes e fugas de 

sentido da estética maneirista, uma súbita mudança do paradigma cultu-

ral estruturante do significado do poema, do greco-latino para o judaico-

cristão; (ii) a da reiteração enfática que esse estado de graça tem a sua 

mais alta expressão na originária condição de unidade e de auto-

suficiência do ser, verdadeiro estado edénico anterior à cisão do uno 

primordial, andrógino, e cujo correlato exterior é o Paraíso, ou jardim do 

Éden. Daí que os dois versos finais desta estrofe encerrem, numa espé-

cie de contracção semântica, uma figura de pensamento rebarbativa pela 

afirmação de que o paraíso da solidão e o paraíso-jardim, cenário espa-



 362 

cial deste estado, isto é, paraíso interior e paraíso exterior, constituem 

uma só unidade .  

 

Such was that happy Garden-state, 

While Man there walk'd without a Mate: 

After a Place so pure, and sweet, 

What other Help could yet be meet ! 

But' twas beyond a Mortal's share 

To wander solitary there: 

Two Paradises' twere in one 

To live in Paradise alone.120 

 

E chegámos à última estrofe, que nos traz de regresso à terra e ao 

jardim, enquanto lugar de felicidade total. De acordo com a nossa linha 

de leitura, tal lugar assume, em diferentes momentos do poema, quatro 

discerníveis figurações, subsumidas, por sua vez, às duas grandes matri-

zes, a greco-latina e a judaico-cristã, do pensamento eutópico ocidental, 

a saber: (i) jardim-espaço-grinalda (refúgio), (ii) jardim-ideia (platóni-

co), (iii) jardim-estado (espiritual), (iv) jardim das delícias (bíblico). A 

que se acrescenta um derradeiro sentido, o do jardim-amostrador e indi-

cador do tempo (suspenso de eternidade). A grinalda tecida pelas flores 

e plantas, representativa do sentimento e da ideia de paz, e que é referi-

da na primeira estrofe, transforma-se, na última estrofe, num amostra-
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dor, sabiamente composto pelo Jardineiro, o Deus do Génesis, onde se 

reflecte a passagem das horas, marcadas pelo movimento (aparente) do 

sol e pelo ritmo da recolha do pólen executado pelas abelhas. A circula-

ridade e a simbologia das duas formas – da grinalda e do amostrador –, 

adequadas à figuração deste hortus conclusus, mantêm-se porém inalte-

ráveis: o jardim-grinalda de homenagem à paz é também o jardim-

relógio que encerra em si as horas da doce e plena-felicidade; felicidade 

que, por ter sido ao longo de todo o poema identificada com as benignas 

virtualidades da vida vegetal, justifica ser computada por recurso a es-

pécimes seus, isto é, pela disposição (circular) e duração (cíclica) das 

flores e ervas. Esta derradeira imagem do jardim tanto pode significar, 

numa leitura mais pagã, o paraíso recuperado na terra, como, numa in-

terpretação mais dogmática, o paraíso celestial prometido para a eterni-

dade. 

 

How well the skilful Gardner drew 

Of flow'rs and herbes this Dial new; 

Where from above the milder Sun 

Does through a fragrant Zodiack run; 

And, as it works, th'industrious Bee 

Computes its time as well as we. 

How could such sweet and wholsome Hours 

Be reckon'd but with herbs and flow'rs !121 
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Sem comprometer a unidade temática ou causar desfiguração ao 

rosto compósito do poema, as oscilações de sentido que se lêem de oita-

va para oitava, de dístico para dístico são abruptas e imprevisíveis, e é 

nessa medida que se justifica estilisticamente e se conforma ideologi-

camente a súbita deslocação, ocorrida nas duas últimas estrofes, das re-

ferências intertextuais greco-latinas para as judaico-cristãs, ou melhor 

dizendo, a súbita mudança das coordenadas matriciais que enformam a 

tradição utópica/eutópica da cultura ocidental. 

 

 

 

7. Imagens literárias em língua inglesa de lugares edéni-

cos/eutópicos inspirados ou tocados pela tradição bíblica. Dois 

exemplos textuais: os paraísos conquistados (terreal e celestial) no 

Pilgrim's Progress de Johnn Bunyan e o paraíso perdido de John 

Milton. 

 

 

 

Nesta ilustração que vimos fazendo do "id utópico" – para utili-

zarmos a linguagem de Krishan. Kumar – em língua e na literatura in-

glesas, deslizemos nós também para a outra matriz ideológica configu-

radora das ideais representações da cultura ocidental, a fim de abordar-
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mos agora o Paraíso cristão, seja ele escatologicamente projectado sob a 

forma de cidade celeste, morada última de prémio aos que se esforçam 

para nele entrar, seja sob a nostálgica forma do jardim-abrigo do origi-

nário e imaculado par humano criado por Deus.  

Em 1678, no preciso ano da morte de Andrew Marvell, é publi-

cada, em Londres, a primeira parte de um livro – em tudo dissemelhante 

no estilo e no espírito do movimento literário em que se inscreve o po-

ema The Garden – de um autor associado à corrente puritana do cristia-

nismo protestante inglês: referimo-nos à narrativa alegórica The Pli-

grim's Progress, do pastor-sacerdote John Bunyan (1628-1688). É esta 

uma das suas três obras de ficção que, de entre os cerca de sessenta tra-

tados de cariz doutrinário e exegético que compôs, mais justa e decidi-

damente contribuiu para notabilizar o seu nome na história da literatura 

inglesa. 

De facto, The Pilgrim's Progress From This World To That 

Which Is To Come: Delivered Under The Similitude of a Dream Whe-

rein Is Discovered, The Manner Of His Setting Out, His Dangerous 

Journey; And Safe Arrival At The Desired Countrey, de seu título com-

pleto, tal qual se pode ler na folha de rosto da primeira edição, haveria 

de se constituir num verdadeiro clássico da literatura espiritual em lín-

gua inglesa, que, pelo seu pathos psicológico, fluente eloquência narra-

tiva, vivaz e hábil utilização de recursos alegóricos e linear transparên-
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cia da linguagem, concita ainda hoje o interesse da crítica moderna e 

motiva leituras que transcendem a mera intencionalidade doutrinária e 

moralista que presidiu à sua composição. A este propósito escreve Ro-

ger Sharrock – 

 responsável pela edição Oxford da obra de John Bunyan e prefaciador 

da edição Penguin que consultámos de o Pilgrim's Progress – ao referir-

se à obra e ao autor em questão: "Um Calvinista do século dezassete 

sentou-se para escrever um tratado, mas produziu uma epopeia popular 

sobre a imaginação religiosa universal "122 

Na mais pura tradição apologética cristã, esta epopeia espiritual 

é construída literariamente segundo o expediente didáctico da alegoria e 

mediante o recurso narrativo do sonho, isto é, segundo o mesmo tipo de 

procedimentos retórico-formais que, cerca de três séculos antes, e numa 

fase intermédia do desenvolvimento da língua inglesa – em "middle en-

glish", portanto –, haviam sido originariamente utilizados por William 

Langland (c.1330-c.1386) na composição de um famoso poema narrati-

vo (do qual se conhecem três versões diferentes) com propósitos religio-

sos e eminentemente moralizadores, intitulado Piers Plowman. 

A peregrinação narrada em prosa por John Bunyan é, por assim 

dizer, um relato simbólico das várias etapas, dos avanços – do "progres-

so" – e das retrogressões, das vitórias e das quedas que caracterizam 

uma demanda, neste caso interior, anímica, mental, de uma verdade es-
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piritual última, ontologicamente determinada, e pressentida como miste-

rioso chamamento divino que, no caso vertente, se subsume ao diagrama 

axiológico do cristianismo protestante de índole puritana.  

 

O que superficialmente se apresenta – escreve Roger Sharrock – como uma 

série de aventuras, um conto folclórico feito de altos e baixos, ao gosto da-

queles romances populares com que Bunyan se deleitou na sua desregrada ju-

ventude, possui, de facto, um firme esqueleto, no qual cada articulação indica 

um estádio preciso na psicologia puritana da conversão. 123.  

 

É o próprio Bunyan que explicitamente refere a natureza simbóli-

ca do seu relato, ao justificar, numa espécie de prólogo em verso, ou ad-

vertência rimada – "The Author's Apology for His Book" –, o recurso à 

alegoria com que imprevisivelmente deu início à redacção de o Pil-

grim's Progress. Diga-se, a propósito, que a nominal referência à alego-

ria surge contextualizada por uma interessantíssima confissão sobre o 

papel que o acaso desempenha no processo da criação literária : 

 

When at the first I took my pen in hand, 

Thus for to write, I did not understand 

That I at all should make a little book 

In such a mode; nay; I had undertook 

To make another, which when almost done, 
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Before I was aware, I this begun. 

And thus it was: I writing of the way 

And race of saints in this our Gospel-day,  

Fell suddenly into an allegory 

About their journey, and the way to glory [...] 124 

  

O recurso à alegorização, ou, como escreve Bunyan, o recurso ao 

seu "método" de escrita, encontra, de resto, e segundo o próprio autor, 

fundamento e exemplo no modo como Deus falou nas Escrituras:  

 

But must I needs want solidness, because / by metaphors I speak; was not 

God's laws, / His Gospel-laws in olden time held forth / By types, shadows, 

metaphors ? [...] Am I afraid to say that Holy Writ, / Which for its style and 

phrase puts down all wit, / Is everywhere so full of all these things, / (Dark 

figures, allegories). [...] I find that Holy Writ in many places / Hath sem-

blance with this method, where the cases / Doth call for one thing to set forth 

another 125. 

 

A definição que aqui se dá de alegoria, formulada como (i) uma 

extensão da metáfora (ii) e como enunciação de um signo cujo signifi-

cante refere um significado outro que não aquele a que está normalmen-

te associado 126segue um modelo – o da linguagem de Deus – e prosse-

gue um fim – o de instruir a mente no caminho da verdade. E a verdade, 

tal como Deus a fez revelar por palavras, só veladamente, só por media-
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ção simbólica, segundo o autor, se pode dar a conhecer para se tornar 

mais inteligível: velar para desvelar, no que sendo um paradoxo lógico é 

um expediente eficaz da linguagem de Deus, plausível na comunicação 

literária, que, como se sabe, segue liberdades interditas à lógica. Por is-

so, o leitor dos Evangelhos, " seeks to find out what by pins and loops,/ 

By calves, and sheep, by heifers, and by rams,/ By birds and herbs, and 

by the blood of lambs/ God speaketh to him : and happy is he/ that finds 

the light, and grace that in them be" 127. E, por isso, sucede, também, 

que a metafórica ou alegórica maneira de comunicar a verdade, " alt-

hough in swaddling-clouts, [...] / Informs the judgment, rectifies the 

mind, / Pleases the understanding, makes the will / Submit; the memory 

too it doth fill / With what doth our imagination please, / Likewise, it 

tends our troubles to appease." 128 

E o conteúdo religioso, apologético-didáctico de o Pilgrim's 

Progress – equivalente ao que se expõe em O Boosco Deleitoso mas 

agora doutrinariamente formulado, não segundo os "ídolos" do catoli-

cismo, mas segundo os "ídolos" do puritanismo protestante – é concebi-

do, no final desta "apologia do autor feita ao seu livro", de modo a im-

plicar vivamente o leitor a seguir o exemplo, por acção ou entendimen-

to, da matéria que nele é alegoricamente narrada e que testemunha uma 

prática ou um exercício de purificação espiritual:  
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This book it chalketh out before thine eyes / The man that seeks the everlast-

ing prize : / It shows you whence he comes, whither he goes, / What he leaves 

undone, also what he does: / It also shows you how he runs, / Till he unto the 

Gate of Glory comes. [...] This book will make a traveler of thee, / If by its 

counsel thou wilt ruled be; / It will direct thee to the Holy Land, / If thou wilt 

its directions understand.129  

 

A narrativa é, pois, alegórica e toda ela transcorre, como enuncia 

o próprio título, no espaço impalpável, esquivo, do sonho não-acordado, 

mas revelador, neste caso, das etapas de uma viagem motivada por um 

íntimo desejo de salvação. De salvação de quê? Da vida deletéria levada 

na "City of Destruction", que tanto pode representar – ecoando Santo 

Agostinho – a cidade do Homem dominada pelas faltas que lhe são ine-

rentes, ou, num nível mais consentâneo com a psicologia religiosa, co-

mo figurando em três dimensões a impenitente consciência mundana. O 

sonhador, identificado – por ilações que se podem estabelecer entre al-

gumas referências textuais e episódios da biografia de John Bunyan –, 

com o próprio autor, é um "Eu" que desempenha a função de narrador : 

"As I walked through the wilderness of this world, I lighted on a certain 

place, where was a den; and I laid me down in that place to sleep: and as 

I slept I dreamed a dream" 130. E o que ele sonhou, constituirá a matéria 

da narrativa que ali começa; e com quem sonhou foi com Christian, o 

nome do herói desta epopeia espiritual, isto é, o nome atribuído pelo 
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próprio sonhador ao outro de si, o que é dizer, também, o nome do hete-

rónimo de Bunyan enquanto peregrino espiritual. A apresentação de 

Christian não podia ser mais pungente e denunciadora de uma aflitiva e 

dilacerante crise da sua consciência religiosa, o prenúncio característico 

da morte para as coisas do mundo e do começo da busca da regeneração 

total de si. "I saw a man clothed with rags, standing in a certain place, 

with his face from his own house, a book in his hand, and a great burden 

upon his back"131. A leitura empreendida por Christian de alguns passos 

deste livro, cujo título não é mencionado, mas que se depreende ser al-

gum fragmento profético-apocalíptico da Bíblia, mergulha-o numa pro-

funda angústia, que é verbalmente expressa pela reiteração da pergunta 

essencial: "'What shall I Do?' [...] 'What shall I do to be saved' ?"132. 

Surge então em cena, isto é, no sonho do autor-narrador, a personagem 

Evangelist que exorta Christian a abandonar a "City of Destruction", a 

rejeitar, portanto, a sociedade hostil e a caminhar em direcção à "Celes-

tial City". Não irá porém sozinho, pois terá como companheiros de es-

trada "Faithful" e "Hopeful" que, em momentos diferentes da narrativa, 

desempenharão uma função adjuvante, auxiliando-o a superar os obstá-

culos e as tentações movidas, entre outros oponentes, por "By-Ends", 

"Wordly Wiseman", "Talkative", "Giant of Despair". A alegorização, 

todavia, não se confina apenas à concepção das personagens – todos 

elas representativas de discretos atributos humanos, como se pode de-



 372 

preender pela enumeração onomástica dos membros que compõem o 

tribunal que, num determinado passo da narração, julgará "Faithful": " 

Mr Blindman, Mr No-good, Mr Malice, Mr Love-Lust, Mr Live-loose, 

Mr Heady, Mr High-mind, Mr Enmity, Mr Liar, Mr Cruelty, Mr Hate-

light, and Mr Implaclabe"133 –; a alegorização, como dizíamos, é gene-

ralizada aos lugares visitados por Christian, isto é, aos estádios simbóli-

cos que podem caracterizar uma peregrinação espiritual, e que, neste ca-

so, são fundamentalmente designadas pelos seguintes termos: "Slough 

of Despond", "Interpreter's House", "House Beautiful", "Valley of Hu-

miliation", "Valley of the Shadow of Death", "Vanity Fair", "Doubting 

Castle", "Delectable Mountains", o país de "Beulah" e a "Celestial 

City". 

E eis-nos novamente levados por sonhos reveladores – não de 

proveniência simbólica-alquímica, como o que se dá a ler em língua 

portuguesa na Ennoea ou a Aplicação do Entendimento sobre a Pedra 

Filosofal, mas sob uma configuração alegórica-puritana comunicada em 

língua inglesa – a duas representações literárias de tipo eutópico e mo-

deladas pelo imaginário bíblico: a primeira é a da terra de Beulah, que é 

a designação veterotestamentária atribuída à Jerusalém regenerada, sig-

nificando Beulah, a "Desposada" por Deus; a segunda é a do paraíso ce-

lestial, eterna morada dos bem-aventurados. No termo das suas prova-

ções e deambulações, Christian, sempre orientado, em conformidade 



 373 

com o ideal de instrução espiritual puritano, pela leitura da Bíblia, e 

tendo por inseparável companheiro "Hopeful" – 

 a alegorização do princípio essencial, ou sentimento esclarecido pela 

razão, que constitui o cerne da filosofia da utopia de Ernst Bloch – 

Christian, dizíamos, aproxima-se da gloriosa morada final, prometida 

pela escatologia cristã. A antecâmara dessa morada é precisamente a ter-

ra de Beulah, que assim nos é descrita pelo autor-narrador Bunyan: 

 

Now I saw in my dream that by this time the pilgrims were got over the En-

chanted Ground, and entering into the country of Beulah, whose air was very 

sweet and pleasant; the way lying directly through it, they solaced themselves 

there for a season. Yea, here they heard continually the singing of birds, and 

saw every day the flowers appear in the earth, and heard the voice of the tur-

tle in the land. In this country the sun shineth night and day; wherefore this 

was beyond the Valley of the Shadow of Death, and also out of the reach of 

Giant Despair; neither could they from this place so much as see Doubting-

Castle. Here they were within sight of the City they were going to, also here 

met them some of the inhabitants thereof. For in this land the Shining Ones 

commonly walked, because it was upon the borders of Heaven134 

 

Para lá do território da morte, fortalecido pela esperança, imune 

aos terrores do desespero e vitorioso sobre a renitente/resistente dúvida, 

Christian demora-se, primeiramente, na terra desposada por Deus, a ter-

ra de Beulah – descrita pelo profeta Isaías no século VIII a. C e reescrita 
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no século I da nossa era por João de Patmos no Apocalipse –, a terra do 

povo eleito que as esperançosas promessas veiculadas pelo antigo Tes-

tamento descrevem como estando definitivamente regenerada e liberta 

do jugo inimigo, a terra escolhida por Deus para consumar o Bem final. 

A descrição desta morada onde reina a abundância e a felicidade é, pois, 

tributária do imaginário bíblico, das profecias de Isaías e de João, bem 

como da linguagem do Cântico dos Cânticos, chegando mesmo Bunyan 

a incrustar alguns versículos bíblicos no corpo do texto:  

 

In this land also the contract between the bride and the bridegroom was re-

newd : Yea here, as the bridegroom rejoiceth over the bride, so did their God 

rejoice over them. Here they had no want of corn and wine; for in this place 

they met with abundance of what they had sought for in all their pilgrimage. 

Here they heard voices from out of the City, loud voices saying, Say ye to the 

daughter of Sion, Behold thy salvation cometh, behold his reward is with 

him. Here all the inhabitants of the country called them, The holy people, the 

redeemed of the Lord, sought out, etc. 135 (As frases em itálico reportam-se à 

citações literais feitas por Bunyan de fragmentos dos versículos 5 -11,12 do 

capítulo 62 do Livro de Isaías). 

 

Este primeiro paraíso franqueado por Christian é ainda terreal; 

ele é denunciador, por assim dizer, de um estádio de glória transitivo, 

afectando uma qualidade material, uma espécie de Éden reconstituído 
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no limiar do mundo, e em que apenas dão entrada os que triunfam sobre 

a desordem da "cidade da destruição" aqueles que se mostram dignos da 

severa eleição ou graça divina de acederem à "cidade celeste". Na lógica 

profética-apocalíptica que permeia o antigo e o novo testamento, a terra 

de Beulah corresponde à esperança da restauração na terra de um reino 

de plenitude e de justiça, anterior ao juízo final de Deus. Beulah é a ter-

ra que renova a aliança com Deus, a terra de promissão, a emanação 

mais próxima da morada celestial. E é por ela que os nossos peregrinos, 

Christian e Hopeful, prosseguem em direcção à cidade de Deus, cuja 

imagem, à maneira da descrição feita no Boosco Deleitoso – em que o 

peregrino, recorde-se, é aí acompanhado não pela Esperança mas pela 

Sabedoria – é decalcada da Jerusalém do Apocalipse. A cada passo cor-

responde um aumento de felicidade, e à medida que vão caminhando – e 

a caminhada só podia ser uma subida – a terra de todas as delícias vai 

dando lugar à aparição sólida, porém saturada de brilho, da cidade celes-

tial:  

 

Now as they walked in this land they had more rejoicing than in parts more 

remote from the Kingdom, to which they were bound; and drawing near to 

the City, they had yet a more perfect view thereof. It was builded of pearls 

and precious stones, also the street thereof was paved with gold, so that by 

the reason of the natural glory of the City, and the reflection of the sunbeams 

upon it, Christian with desire fell sick, Hopeful also had a fit or two of the 
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same disease: wherefore here they lay by it a while, crying out because of 

their pangs, 'If you see my Beloved, tell him that I am sick of love'.136.  

 

Após esta súbita doença provocada por tão incandescente visão 

– "the reflections of the sun upon the City (for the City was pure gold) 

was so extremely glorious that they could not, as yet, with open face 

behold it, but through an instrument made for the purpose"137 –, deste 

espasmo místico apenas aliviado pelo soletrar de um versículo do cânti-

co dos cânticos, Christian (e a sua Esperança), auxiliado pelos anjos – 

"The Shining Ones" –, retoma a caminhada para o alto, para o ápice da 

montanha, onde, transcendendo a mortalidade e já liberto da vida corpó-

rea, transfigurado, portanto, em puro espírito, dá finalmente entrada no 

paraíso celestial, na vaporosa/eterna eutopia prometida pela escatologia 

cristã às almas que se libertam dos agravos e do pesadume do ser-no-

mundo:  

 

The City stood upon a mighty hill, [...] the foudation upon which the City was 

framed was higher than the clouds. [...] ' There ', said they [the Shining 

Ones], 'is the Mount Sinai, the heavenly Jerusalem, the innumerable company 

of angels, and the spirits of just men made perfect; you are going now', said 

they, ' to the Paradise of God, wherein you shall see the Tree of Life, and eat 

of the never-fading fruits thereof; [...] There you shall not see again such 

things as you saw when you were in the lower region upon the earth, to wit, 
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sorrow, sickness, affliction, and death, for the former things are passed 

away138. 

 

Acompanhado pelo princípio da esperança – pelo catalisa-

dor/desejo das conscientes projecções da utopia –, acabou o herói desta 

narrativa puritana por franquear as portas da morada celeste, as portas 

da sua eutopia. A ligação última estabelecida entre o imanente e o trans-

cendente, entre o paraíso terreal e o paraíso celestial, o caminho derra-

deiro unindo a terra de Beulah à cidade celeste é-nos descrito (simboli-

camente) como sendo de oiro, "the street thereof was paved with gold".  

Sucede que o caminho ou estrada em forma de arco unindo a 

Terra ao Céu, mas agora concebido como tendo sido lançado para ligar 

a morada original paradisíaca – o jardim do Éden – ao firmamento ce-

leste, é-nos também descrito numa célebre narrativa da autoria de um 

outro espírito puritano inglês. Estamo-nos a referir ao Paradise Lost de 

John Milton (1608-1674), cuja editio princeps data de 1667139. Escrita 

em "verso inglês heróico"140, isto é, na forma métrica reclamada pela na-

tureza épica do poema, é esta uma das mais notáveis, famosas e contro-

versas criações do génio literário de Milton, tanto pelo tema escolhido 

como pela ousada ambiguidade do seu tratamento – talvez só possível 

numa sociedade ideologicamente favorável à leitura pessoal, sem medi-

ações dogmáticas, e feita no idioma vernáculo inglês, da Bíblia, cuja 
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tradução, recorde-se, em "versão autorizada", havia sido publicada em 

1611, sob os auspícios do rei Jaime I, na sequência, aliás, de uma antiga 

e erudita prática de transliteração dos textos sagrados, inaugurada nos 

séculos IX e X, com as primeiras versões em anglo-saxão de alguns 

Salmos e Evangelhos, e continuada, nos séculos XIV e XVI, em inglês 

médio e moderno, nas versões, de John Wyclif (c.1330-1384) e William 

Tyndale (c.1495-1536), respectivamente. 

Na realidade, a progressão narrativa do tema do Paradise Lost 

esquiva-se a reproduzir uma concepção maniqueísta da evolução do 

drama cósmico – da divina criação do mundo ao plano diabólico da sua 

corrupção – ao conferir uma ambivalência instrumental à personagem 

do maligno Satã, responsável pela queda do homem, mas também res-

ponsável pela possibilidade deste exercer o dom – que lhe foi infundido 

por Deus – de ser livre na determinação das suas escolhas . 

Mas interessa-nos aqui destacar, sobretudo, as várias imagens li-

terárias que, por intermédio de diferentes vozes – do narrador heterodi-

egético aos narradores homodiegéticos (do anjo Raphael e das próprias 

personagens de Adam e Eve) –, configuram a representação do  terres-

tre.  

Como afirmámos anteriormente, também aqui deparamos com 

uma breve referência ao caminho áureo de união entre a morada terreal, 

ainda incólume e isenta de mácula, e a morada celestial. Trata-se de um 
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caminho aberto (atente-se, infra, como indicador da amplitude incoercí-

vel do traçado dessa via, na anáfora imperativa entoada pelos anjos para 

que os portões do céu se abram a fim de nele dar entrada o Omnipoten-

te), sem escolhos, a ligar a natureza identificável do aqui-terra à alteri-

dade insondável do além-céu, mas também sem finalíssimos propósitos 

de salvação, porque originariamente tudo era naturalmente perfeito e li-

gado por Deus entre si e a Si. É pois um caminho que serve uma dupla 

função: para o Criador-arquitecto regressar à sua morada no termo dos 

seis dias dedicados à modulação da Sua obra141, mas também para asse-

gurar o permanente contacto com a Sua criação-mundo-criatura. Assim, 

no "Book VII", o anjo Raphael, ao aludir por analepse à conclusão da 

terreal obra divina, e tendo por narratário Adam, conta-lhe o modo co-

mo Deus, precedido por um cortejo de anjos que entoavam gloriosos 

cânticos, regressou aos Céus por essa via gloriosa. É nesse contexto que 

surge a descrição do caminho lácteo e estelar, que, de acordo com o pla-

no de Deus, serviria doravante – e para além da função transitiva de me-

diar o Seu regresso ao Seu domicílio – de permanente canal de comuni-

cação entre Si e a sua criatura, de meio de circulação para os Seus men-

sageiros dispensarem-lhe as Suas graças. É pois o anjo Raphael, o nar-

rador, que, ainda antes de descrever a "ample road", começa por para-

frasear o hino cantado pelos seus pares:  
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Open, ye everlasting Gates', they [the angels] sung, / 'Open, ye Heaven's, your 

living doors; let in / The great Creator from his work return'd / Magnificent, 

his Six day's work, a World; / Open, and henceforth oft; for God will deign / 

To visit oft the dwellings of just Men / Delighted, and with frequent inter-

course / Thither will send his winged Messengers / On errands of supernal 

Grace'. So sung / The glorious Train ascending: He through Heav'n / That 

open'd wide her blazing Portals, led / To God's Eternal house direct the way, / 

A broad and ample road, whose dust is Gold / And pavements Stars, as Stars 

to thee appear,/ Seen in the Galaxy, that Milky way / Which nightly as a cir-

cling Zone thou seest / Powder'd wiht Stars.142 

 

Nesse Céu total, que precedeu a Criação do mundo e do homem, 

houve um tempo em que Satan, antes de conhecer a inveja e ser punido 

pela afronta de desafiar Deus, com Ele coabitou na qualidade de arcanjo 

celeste. O "Book I" abre com a apresentação do anjo caído que, movido 

pela nostalgia do paraíso celestial, convoca um concílio diabólico para 

discutir os meios de o recuperar ... É, pois, no Inferno, onde melhores 

razões existem para se sonhar com o paraíso, que vamos encontrar Satan 

exortando as suas hostes a reconquistarem o glorioso reino perdido. E é 

logo no diálogo inicial com Beëlzebu que as primeiras marcas discursi-

vas dessa rememoração se manifestam, nomeadamente, quando, por re-

flexo especular, e para se referir à sua própria proscrição do reino da 

luz, lamenta a perda do antigo esplendor do seu lugar-tenente, transfor-
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mado, como ele-próprio, num ser irreconhecível: "If thou beest he; but 

O how fall'n ! how chang'd / From him, who in the happy Realms of 

Light / Cloth'd with transcendent brightness didst outshine / Myriads 

through bright "143. Estas elegíacas e sintomáticas referências à sua ple-

nitude de outrora voltam a ocorrer mais adiante, quando, já definitiva-

mente remetido para o reino das trevas, se interroga com amargura e pe-

nosa saudade: "Is this the Region, this the Soil, the Clime," / [...] this the 

seat / That we must change for Heav'n, this mournful gloom / For that 

celestial light? [...]. Farewell happy fields / Where Joy for ever 

dwells"144 – para, seguidamente, saudando a sua nova e definitiva mora-

da, exclamar numa inquietante, porém certeira actualização das teses 

idealistas que conferem um papel predominante à actividade da mente 

na modelização da realidade (e são passagens deste teor que fazem do 

Paradise Lost uma obra ambiguamente suspeita face às concepções 

dogmáticas cristãs) –: "Hail horrors, hail / Infernal world, and thou pro-

foundest Hell / Receive thy new Possessor: One who brings / A mind 

not to be chang'd by Place or Time. / The mind is its own place, and in 

itself / Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n." 145. O quiasmo, 

relativista quanto ao seu conteúdo axiológico, e potencialmente solipsis-

ta quanto às suas implicações gnoseológicas, não se constituirá, todavia, 

num axioma para a não-acção, não determinará a suspensão da vontade 

de Satan de se acercar do reino divino e de lhe reconhecer, afinal, a sua 
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realidade extrínseca e objectiva, independentemente de si; não o impedi-

rá de edificar um palácio, o "Pandemonium", para, a partir dele, fundar 

um reino em tudo oposto ao do Céu, e nele se consagrar, contrária e si-

metricamente ao reino de Deus, como o seu senhor, como o Deus das 

trevas, subterrâneo, infernal. Incapaz Satan de vencer o Omnipotente e 

conquistar o Céu, esforçar-se-á por conquistar o seu simulacro na Terra, 

isto é, por conquistar aquela obra que as divinas profecias anunciavam 

estar na iminência de ser consumada, e que em pleno concílio diabólico 

(a acção passa-se já no "Book II") é definida por Beëlzebu como sendo 

um "happy seat". É esta personagem que diz: "There is a place / (If an-

cient and prophetic fame in Heav'n / Err not) another World, the happy 

seat / Of some new Race call'd Man, about this time / To be created like 

to us, though less / In power and excellence, but favour'd more / Of him 

who rules above."146 

Satan, que vê aí a oportunidade de executar a vingança de alas-

trar a corrupção e de anexar ao seu império novos territórios, decide en-

tão visitar sozinho esse lugar, brevemente referido pelo narrador hetero-

diegético no início do "Book III" – e de cujo passo destacamos, pela no-

ta de bem-aventurança que encerra, o seguinte segmento textual: "On 

hearth he [God] first beheld / our two first Parents, yet only two / Of 

mankind, in the happy fruits of joy and love / In blissful solitude"147. Es-
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ta ditosa morada de solidão a dois, naturalmente criada por Deus para o 

Homem – 

 e, portanto, de qualidade diferente da solidão individual, louvada no 

poema The Garden, voluntariosamente criada pelo homem para reen-

contrar Deus – será em breve ameaçada e destruída. 

Satan, a quem não foi retirada a faculdade de voar, inicia então 

um périplo acidentado: deixando para trás as portas do Inferno guarda-

das pela Morte e pelo Pecado (breve alegorização sem pertinência fun-

cional na economia da narrativa), sobe até ao reino do caos, ultrapassa-o 

e vem pousar no limiar exterior do universo onde encontra a escada que 

lhe dá acesso ao Céu; daí, desce ao Sol e, disfarçado de jovem Queru-

bim, toma a direcção da Terra que lhe é indicada por outro anjo do mal, 

Uriel. É este agora o falante:  

 

Look downward on that Globe whose hither side / With light from hence, 

though but reflected, shines; / That place is Earth the seat of Man, that light / 

His day, which else as th'other Hemisphere / Night would invade, but there 

the neighbouring Moon / (So call that opposite fair Star) her aid / Timely in-

terposes, and her monthly round / Still ending, still renewing, through mid 

Heav'n, / With borrow'd light her coutenance triform / Hence fills and emp-

ties to enlighten the Earth,/ And in her pale dominion cheks the night. /That 

spot to which I point is Paradise,/ Adam's abode, those lofty shades his 

Bow'r./ Thy way thou canst not miss, me mine requires.148 
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A focalização (interna, visto que é instituída na estratégia da re-

presentação narrativa pelo ponto de vista de uma personagem, neste ca-

so de Uriel) do objecto Terra parece reproduzir a técnica cinematográfi-

ca que a crítica literária anglo-saxónica designa por bird's eye view. De 

um plano superior de observação, o Mundo – "the seat of Man" – ladea-

do pela lua – "the neighbouring moon" – e pelo sol – "that opposite fair 

Star" –, é representado em chiaroscuro, envolvido por luz e sombra, e 

serve de ocasião para o autor Milton expor retoricamente algum conhe-

cimento da física celeste, da indirecta propagação da luz, do movimento 

de gravitação e das fases da lua. E se continuarmos a adoptar a termino-

logia cinematográfica na análise deste fragmento descritivo, segue-se 

um close-up shot em que o travelling da hipotética câmara de filmar é 

efectuado pelo movimento do dedo indicador de Uriel para destacar, 

primeiro, o Paraíso, e descortinar, depois, o abrigo de Adam: "That spot 

to which I point is Paradise / Adam´s abode, those lofty shades his 

Bow'r" 

Levando consigo o Inferno – " [...] and from the bottom stir / the 

Hell within him, for within him Hell / He brings149 – Satan alcança fi-

nalmente as imediações do jardim do Éden, o qual, à semelhança de vá-

rias outras descrições em língua portuguesa e inglesa, reproduz o arqué-

tipo do lugar ameno situado no topo de uma montanha, rodeado – qual 
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ilha utópica – por um mar de escolhos e delimitado por uma cerca. O 

acesso de Satan ao paraíso não será fácil. Não sendo obviamente a sua 

viagem isomorfa da que é prosseguida pelos peregrinos das narrativas 

alegóricas e apologéticas anteriormente mencionadas, não tendo nem 

como princípio motivante nem como epílogo consumado – a ocorrer 

após a superação de difíceis provas – uma metamorfose do seu ser que 

seja coincidente com o propósito de salvação espiritual, tem todavia al-

go em comum com qualquer percurso de tipo iniciático, a saber: o de-

sencadear, só que agora prosseguido de maneira completamente inverti-

da, de uma transformação ontológica – neste caso exterior a si e traduzí-

vel na perda da original inocência humana –, transformação só possível 

depois de vencida a tarefa crucial do escalar da montanha. A típica se-

quência narrativa de uma demanda de purificação espiritual, em que o 

protagonista, dilacerado, arrasado pelo peso do seu ser, procura superar 

essa sua condição inicial e vencer o fim que se propôs atingir, reproduz-

se a rebours nesta epopeia – também ela marcada pela intervenção de 

factores adjuvantes e pela ocorrência de inevitáveis reveses –, nesta de-

manda diabólica de Satan, que, para liquidar a vida do paraíso, nele 

primeiro tem de entrar.  

O contraste entre a escuridão e a claridade, entre o umbroso e o 

luminoso – dualidade esta que parece confirmar a tese de T. S. Eliot so-

bre o fraco índice de representação visual da poesia de Milton, (a qual 



 386 

seria sobretudo, segundo o mesmo Eliot, marcada pela sua esplendorosa 

sonoridade, de tal modo dominante que teria condicionado, constrangi-

do mesmo, a livre evolução da prosódia da poesia inglesa150 – revela-se, 

novamente, pela voz anónima do narrador quando relata a chegada de 

Satan às imediações do Paraíso :  

 

So on he [Satan] fares, and to the border comes / Of Eden, where delicious 

Paradise, / Now nearer, Crowns with her enclosure green, / As with a rural 

mound the champaign head / Of a steep wilderness, whose hairy sides / With 

thicket overgrown, grotesque and wild, / Access deni'd; and overhead upgrew 

/ Insuperable height of loftiest shade, / Cedar, and Pine, and Fir, and branch-

ing Palm, / A Sylvan Scene, and as the ranks ascend / Shade above Shade, a 

woody Theatre / Of stateliest view. Yet higher than their tops / The verdurous 

wall of Paradise up-sprung 151  

 

A luxúria da cobertura vegetal e as sombras que projecta é aqui 

sinal de provação para quem tem de vencer o seu espinhoso emaranhado 

e constitui um obstáculo adicional à ingrime inclinação da montanha: 

"Now to th'ascent of that steep savage Hill / Satan had journey'd on, 

pensive and slow; But further way found none, so thick entwin'd, / As 

one continu'd brake, the undergrowth / Of shrubs and tangling bushes 

had perplext / All path of Man and Beast that past that way: / One Gate 

there only was, and look'd East / On th'other side" 152. O Paraíso está po-
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rém à vista. Apesar de protegido por um duplo circulo de pedra e de ár-

vores com frutos multicolores, ele apresenta-se – na voz do narrador 

omnisciente – pleno de luz e envolto em refulgente brilho. Mas também 

redolente, de eflúvios exóticos, comparáveis, no seu efeito inebriante – 

(e a hipérbole que se segue é uma marca histórica-textual que testemu-

nha o valor de raridade atribuído ainda no século XVII ao chamado ouro 

do oriente) –, aos aromas das especiarias, reconhecíveis do litoral da 

península arábica, quando, já vencido o Cabo da Boa Esperança, as suas 

exalações faziam as delícias dos navegantes, a ponto de abrandarem o 

andamento da sua viagem para mais gostosamente as inalarem . 

As cores do Jardim multiplicam-se em cintilações de orvalho por 

tudo o que é flor e fruto, disseminando em terra as cambiantes do arco-

íris, e o ar é aí tão leve e puro que enche de felicidade quem o respira. 

Ouçamos, pois, a continuação deste passo descritivo, feito de compara-

ções e sinestesias, sobre as maravilhas edénicas, e que ocorre subordi-

nado à lenta narrativa dos progressos de Satan, no seu esforço em fran-

quear o portal do Éden: 

 

And higher than that Wall a circling row / Of goodliest Trees loaden with 

fairest Fruit, / Blossoms and Fruits at once of golden hue / Appear'd, with gay 

enamll'd colours mixt : / On which the Sun more glad impress'd his beams / 

Than in fair Evening Cloud, or humid Bow, / When God had showr'd the 

earth; so lovely seem'd / that Landscape: And of pure now purer air / Meets 
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his approach, and to the heart inspires / Vernal delight and joy / able to drive / 

All sadness but despair: now gentle gales / Fanning their odoriferous wings 

dispense / Native perfumes, and whisper whence they stole / Those balmy 

spoils. As when to them who sail / Beyond the Cape of Hope, and now are 

past / Mozambique, off at Sea North-East winds blow / Sabean Odours from 

the spicy shore / Of Araby the blest, with such delay / Well pleas'd they slack 

their course, and many a League / Cheer'd with the grateful smell old Ocean 

smiles. 153. 

 

Seguindo o rastro de tão excitante aroma e fazendo uso da prer-

rogativa de ser alado, Satan voa então por cima do anel de pedra, desde-

nhando da possibilidade de usar a única abertura, situada a oriente, que 

dava acesso ao jardim. Penetra finalmente no recinto protegido e vem 

pousar na ramagem da árvore mais proeminente, a árvore da vida. Aí, e 

a partir de uma posição privilegiada, contempla as maravilhas do Éden. 

E, de novo, não já por antecipação e do exterior, mas agora in loco e se-

gundo a perspectiva do olhar satânico – se bem que omniscientemente 

narrado – eis-nos diante de mais um segmento descritivo do paraíso bí-

blico, ampliação retórica do modelo original do Génesis, porém com a 

curiosa nota de ser feito do ponto de vista do agente causador da sua 

dissolução. O que os célebres versículos do Pentateuco dizem sobre o 

lugar original da eutopia é aqui fidedignamente recriado pelo "verso in-

glês heróico" de Milton, adunado e adornado com empréstimos ou fór-
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mulas retórica-poéticas da literatura e da mitologia greco-latina 154. A 

descrição do jardim do Éden é, portanto, feita agora a partir de um plano 

superior de observação, das ramagens da árvore da vida, desse (simbóli-

co) eixo cósmico de ligação entre o imanente e o transcendente, mas 

com a dissonante "heresia" de ser perspectivada pelo olhar invejoso e 

pérfido de Satan: mesmo antes de ser colhida a maçã, já o paraíso se 

perdia, quando no seu âmago, na árvore da vida, impunemente veio 

pousar o maligno para dele fazer um assento de deleitosa contemplação . 

 

Beneath him (Satan) with new wonder now he views / To all delight of hu-

man sense expos'd / In narrow room Nature's whole wealth, yea more, / A 

Heaven on Earth : for blissful Paradise / Of God the Garden was, by him in 

the East / of Eden planted; Eden strech'd her Line / From Auran Eastward to 

the Royal Tow'rs / Of Great Seleucia, built by Grecian Kings, / Of where the 

sons of Eden long before / Dwelt in Telassar : In this pleasant soil / His far 

more pleasant Garden God ordain'd.155 

 

As formas gramaticais substantivas e adjectivas declinadas su-

perlativamente – "all delight"; "whole wealth"; "blissful"; "far more 

pleasant" –; a metonímia associada à hipérbole – "in narrow room Natu-

re's whole wealth" –; ou o emprego do oxímoro – "A heaven in Earth"156 

–constituem modulações enunciativas adequadas ao propósito de repre-

sentar a inefável beleza do paraíso, ou melhor, do jardim plantado por 
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Deus a oriente do Éden, o qual, curiosamente, é neste trecho ainda ob-

jecto de uma vaga e mítica determinação geográfica, no que pode ser li-

do como uma actualização ou vestígio semântico da crença medieval, 

apontada nos começos deste capítulo, da real existência à superfície da 

terra da eutopia criada por Deus. A sua focalização processa-se, segui-

damente, pela voz omnisciente do narrador, ao comunicar o bird's eye 

view (neste caso, o devil's eye view) de Satan que contempla a riqueza 

arbórea e vegetativa dilatada em seu redor, incessantemente nutrida pe-

los veios de água que flúem dos quatro bíblicos álveos, ramificações de 

uma única nascente em forma de cascata, apontada, por sua vez, como 

prolongamento de um rio exterior ao jardim: 

 

Out of the fertile ground [...] / All Trees of noblest kind for sight, smell and 

taste; / [...] Southward through Eden went a River large, / Nor chang'd his 

course, but through the shaggy hill / Pass'd underneath ingulf, for God had 

thrown / That Mountain as this Garden-mould high rais'd / Upon the rapid 

current, which through veins / Of porous Earth with kindly thirst updrawn / 

Rose a fresh Fountain, and with many a rill / Water'd the Garden; thence 

united fell / Down the steep glade, and met / the nether Flood, / Which from 

his darksome passage now appears, / And now divided into four main 

Sreams, / Runs diverse, wand'ring many a famous Realm / And Country 

whereof here needs no account, / But rather to tell how, If Art could tell, How 

from that Sapphire Fount the crisped Brooks, / Rolling on Orient Pearl and 

Sands of Gold, / With mazy error under pendent shades / Ran Nectar, visiting 
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each plant, and fed Flow'rs worthy of Paradise which not nice Art / In Beds 

and curious Knots, but Nature boon / Pour'd forth profuse on Hill and Dale 

and Plain, / Both where the morning Sun first warmly smote /The open field, 

and where the unpierc't shade / Embrown'd the noontide Bowr's: Thus was 

this place, / A happy rural seat of various view 157. 

 

Ainda aqui, na figuração verbal do fluir das águas pelo jardim –  

que, desde a sua origem à ramificada distribuição pelas plantas, quase 

parece sugerir maneiristicamente o sistema de circulação do sangue co-

mandado pelo ritmar do coração – verificam-se acentuados contrastes de 

luz, sombrios e trémulos reflexos a vogar na superfície translúcida dos 

arroios, manchas de escuridão sobre um continuum de liquida claridade, 

a criar uma viva e dinâmica impressão do andamento do seu curso nutri-

ente. A transparência neutra da água surge assim valorizada ou tingida 

pela cor do fundo do leito onde ela corre – "on orient pearl and Sands of 

Gold" – e adquire vitalidade sob o efeito das incidências, dos recortes e 

das ondulações de luz que trespassam a densa folhagem – "the crisped 

Brooks [...] With mazy error under pendent shade". Em versos díspares, 

mas integrados na unidade semântica do mesmo fragmento textual, a 

própria nascente é também ela figurada por esta dualidade claro /escuro, 

por possuir forte cor – "Sapphire Fount" – mas também por ser, ainda 

antes de se ramificar em quatro rios, uma "darksome passage".  
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A poesia inglesa da segunda metade do século XVII, sustentada 

na clássica formulação teórica de Horácio ut pictura poesis, foi particu-

larmente sensível às relações e analogias entre a pintura e a poesia: o en-

trecho do poema tido como símile das formas do quadro, a dicção e as 

imagens comparáveis às variações do espectro cromático. E já que um 

Eliot desvaloriza tanto a capacidade de visualização do verso heróico de 

Milton, talvez que, pelos exemplos dados, se pudesse demonstrar a ne-

cessidade de o reapreciar, não tanto pelas correspondências com a pintu-

ra a cor, mas com o desenho claro/escuro a lápis ou a carvão.  

É um pouco assim, sob nítidos e fortes contornos – "far nobler 

shape erect and tall" –, sobressaindo de uma paisagem literária assaz re-

tórica, que nos são desenhadas, de entre uma legião de outros seres vi-

vos, as figuras humanas de Adam e Eve observadas por Satan:  

 

Two of far nobler shape erect and tall, / Godlike erect, with native Honour 

clad / In naked Majesty seem'd Lords of all, / And worthy seem'd for in their 

looks Divine / The image of their glorious Maker shone, / Truth, Wisdom, 

Sanctitude severe and pure, / Severe, but in true filial freedom plac't; / 

Whence true authority in men; though both / Not equal, as their sex not equal 

seem'd; / For contemplation hee and valour form'd, / For softness shee and 

sweet attractive Grace, / Hee for God only, shee for God in him.158 
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Ao desenho que começa por destacar no par humano, além da 

sua hierática postura vertical, comuns traços caractereológicos, decalca-

dos de um Deus antropomorficamente concebido – "The image of their 

glorious Maker shone/ Truth, Wisdom, Sanctitude severe and pure" –, 

ao desenho representativo da ideia de Homem, enquanto espécie ou 

criatura eleita pelo poder demiúrgico divino, justapõe-se, de seguida, o 

realce da sua dualidade, da sua dissemelhança física-sexual, correlata da 

sua dissemelhança ôntica: o "valoroso" Adam, dotado de essencial força 

contemplativa, tem por objecto da sua adoração Deus e somente Deus; 

Eve, por sua vez, cheia de doçura e graça femininas, toma Adam por ob-

jecto exclusivo do seu amor, por ele diferindo ou refractando a sua ve-

neração por Deus. No reino primordial da inocência, quando a diferença 

de sexos não hierarquizava nem promovia favores ou desfavores, con-

dutas ou lógicas de poder, mas favorecia a partilha de funções adequa-

das às virtualidades de cada qual, quando a dissemelhança anatómica, 

não deixando de celebrar a maravilha da alteridade, se subsumia à per-

feita cooperação da unidade existencial – And they shall be one Flesh, 

one Heart, one Soul159 – o homem Adam via na companheira, e a mulher 

Eve via no companheiro, reciprocamente, análogos vivos do próprio 

Éden, verdadeiros paraísos dentro do Paraíso. É assim que, por exemplo, 

e tal como se pode inferir de um passo da fala de Eve a Adam, em diá-

logo de mútua adulação – escutado pelo terceiro excluído, Satan –, a 
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mulher vê no seu amado o fim último das graças que a rodeiam. Fosse 

ela privada da sua presença, todo o Éden, com as suas cambiantes de luz 

e brilho, com as suas profusas formas e variegadas cores, com a sua mú-

sica, estaria para si inerte e ser-lhe-ia mesmo indiferente – (a figura esti-

lística da repetição paralelística, da iteração, anáforas e epístrofes, das 

mesmas palavras, perífrases e até hemistíquios, visa, precisamente, no 

fragmento infra-citado, comunicar a ideia que o reconhecimento por 

parte de Eve da beleza circundante decorria de uma condição primeira, o 

seu afecto por Adam). No sentir e no juízo de Eve o paraíso dos paraísos 

é Adam. Eis o que nos é dito neste fragmento em que se retoma, agora 

noutra voz, na do eterno feminino, a descrição da eutopia original, por 

sinédoque representada pelo corpo masculino de Adam, o corpo da lin-

guagem viva, o verbo feito carne:  

 

With thee [Adam] conversing I forget all time, / All seasons and their change, 

all please alike. / Sweet is the breath of morn, her rising sweet, / With charm 

of earliest Birds; pleasant the Sun / When first on this delightful Land he 

spreads / His orient Beams, on herb, tree, fruit, and flow'r / Glist'ring with 

dew; fragrant the fertile earth / After soft showers; and sweet the coming-on / 

Of grateful Ev'ning mild, then silent Night / With this her solemn Bird / and 

this fair Moon, / And these the Gems of Heav'n, her starry train: / But neither 

breath of Morn when she ascends / With charm of earliest Birds, nor rising 

Sun, / On this delightful land, nor herb, fruit, flow'r, / Glist'ring with dew, nor 
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fragrance after showers, / Nor grateful Evening mild, nor silent Night / With 

this her solemn Bird, nor walk by Moon, / Or glittering Starlight without thee 

is sweet.160  

 

Assim também para Adam, o outro de si que é Eve – "Bone of 

my Bone, Flesh of my Flesh, my Self/ Before me; Woman is her Name, 

of Man Extracted"161 –, é tido como uma incarnação viva do paraíso, 

por duas razões. Pela intensificação do prazer físico que a sua presença 

lhe proporciona, tal como se pode inferir, por exemplo, pela rememora-

ção da sua primeira noite de núpcias, celebrada como uma verdadeira 

epifania ou momento de exultação cósmica:  

 

[All] Heav'n, / And happy Constellations on that hour / Shed their selectest 

influence, the Earth / Gave sign of gratulation, and each Hill; / Joyous the 

Birds; fresh Gales and gentle Airs / Whisper'd it to the Woods, and from their 

wings / Flung Rose, flung Odours from the spicy Shrub, Disporting, / till the 

amorous Bird of Night / Sung Spousal, and bid haste the Ev'ning Star / On his 

Hill top, to light the bridal Lamp.162 

 

Mas igualmente por verificar na sua companheira perfeitíssimas 

virtudes de auto-conhecimento, inteligência e sabedoria femininas. É 

Adam que confessa ao anjo Raphael :  
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[Y]et when I approach / Her loveliness, so absolute she [Eve] seems /And in 

herself complete, so well to know / Her own, that what she wills to do or say / 

Seems wisest, virtuousest, discreetest, best; / All higher knowledge in her 

presence falls Degraded, / Wisdom in discourse with her / Loses dis-

count'nanc't, and like folly shows163.  

 

É ainda neste momento da narrativa, mais precisamente no 

"Book VIII" – que precede o livro onde se relata o clímax da epopeia 

satânica, o do instante indutor da transgressão do interdito divino – que 

nos é caracterizada a vida mental dos habitantes do paraíso: perceptiva e 

intelectualmente tudo aí se passa segundo a medida do justo meio, sem a 

ambição da transcendência, sem o fragor da vontade apaixonada, com 

reconhecida e satisfeita gratidão pelo que é dado viver e ser, sem impul-

sos sonhadores, retrocessivos ou prospectivos, compensatórios de uma 

qualquer míngua ou carência da situação dada no presente.  

Ao invés do jardim desenhado por Andrew Marvell, morada fisi-

camente ideal para meta-idealizar outra morada espiritualmente sublime, 

este Éden não se apresenta como cenário de dissociação entre a carne e 

o espírito, dando-se a conhecer, na sua acabada e absoluta presença, em 

sintonia e harmonia com os gestos mentalmente desanuviados das cria-

turas que nele reinam.  

Sem fantasmagorias nem labirínticas construções intelectuais, 

sem angustiantes vanidades do espírito que vagueia à custa da percep-
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ção do instante presente, sem luxos especulativos, Adam é induzido a 

viver e a conhecer o paraíso de modo simplesmente directo, a frui-lo, na 

sua redonda prodigalidade, como lugar de serena e comedida experi-

mentação para as suas faculdades intelectuais e sensitivas, numa pala-

vra, a viver segundo o inteiro desejo participativo do eutópico, e não se-

gundo o intenso desejo especulativo do utópico.  

É assim que Adam, no decurso de uma inquirição ao anjo 

Raphael sobre os segredos da mecânica celeste, ao ser por este exortado 

a se inteirar somente do dado mais imediatamente prosaico, onde se pa-

tenteia todo o divino, e a abster-se de prosseguir obscuras e infinitas es-

peculações – " Dream not of other Worlds [said the angel], what Creatu-

res there / Live, in what state, condition or degree, / Contented that thus 

far hath been reveal'd / Not of Earth only but of hightest Heav'n." –, com 

agradecida e satisfeita resignação responde (no que pode ser lido como 

um anúncio das condições de possibilidade da vida inocente e mental-

mente eutópica):  

 

How fully hast thou satisfi'd mee, pure / Intelligence of Heav'n, Angel serene, 

And freed from intricacies, taught to live, / The easiest way, not with perplex-

ing thoughts / To interrupt the sweet Life, from which / God hath bid dwell 

far off all anxious cares, / And not molest us, unless we ourselves / Seek 

them with wand'ring thoughts, and notions vain. / But apt the Mind or Fancy 

is to rove / Uncheckt, and of her roving is no end; / Till warn'd, or by experi-
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ence taught, she learn, / That not to know at large of things remote / From 

use, obscure and subtle, but to know / That which before us lies in daily life, / 

Is the prime Wisdom, what is more, is fume, / Or emptiness, or fond imperti-

nence, / And renders us in things that most concern / Unpractis'd, unprepar'd, 

and still to seek.164  

 

Esta vontade resignada de o par primordial sentir plenamente e 

intuir directamente o encanto exterior da vida, sintonizando-a com o ab-

soluto presente da sua própria existência, desembaraçando-a da infindá-

vel, vaporosa e ruminante especulação; esta sua integral disponibilida-

de, suspensa de ídolos, para atender ao instante imediato, ao agora-

agora do dia-a-dia, a um tempo condição e efeito do ser eutópico, per-

der-se-á fatalmente depois de colhido o fruto da árvore proibida: com o 

cometimento desta falta veio a agitação mental, ganhou-se o direito à 

especulação da ciência feita de "intricacies" e "perplexing thoughts", 

perdeu-se todavia a sabedoria essencial referida por Adam, a que decor-

re da serena e deslumbrada experiência do real, a que faz refluir ou re-

centrar a inquietude perscrutadora da imaginação na plena consciência 

da acção imediata, a que se materializa na viva apercepção do dado ac-

tual "'that which before us lies" (a que coincide com a "obscuridade do 

instante vivido", de que nos fala o filósofo Ernst Bloch?). E ganharam-

se também as paixões, porém em desfavor da continuação do estado de 

graça e da plena inocência. Milton segue a versão da Bíblia (Genesis 3, 
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1-8) e dá-nos este retrato do par primordial caído nas malhas do tempo, 

despojado da glória e da candura paradisíacas: " They sat them down to 

weep / nor only Tears / Rain´d at their Eyes, but high Winds worse with-

in / Began to rise, high Passions, Anger, Hate, / Mistrust, Suspicion, 

Discord, and shook sore / Their inward State of Mind, calm Region 

once / And full of Peace, now tost and turbulent"165.  

Assim, no "Book X" , enquanto Satan, de regresso ao Pandemo-

nium, faz o relato dos seus sucessos a uma assembleia diabólica – tem-

porariamente transformada, por mimese e pelo efeito performativo da 

palavra do orador, numa legião de serpentes sibilantes –, Adam e Eve 

deploram, entre mútuas acusações, a sua nova condição, e, conscientes 

de que o seu estigma se propagaria a toda a posteridade, suplicam a mi-

sericórdia e o perdão de Deus. O filho de Deus, movido por este acto de 

contrição intercede, mas o pai, inexorável quanto à decisão de expulsar 

as duas desobedientes criaturas do jardim do Éden, envia o anjo Michael 

para dar cumprimento à sua ordem. Os dois últimos livros do Paradise 

Lost, o XI e o XII, constituem uma longa prolepse narrada pelo anjo 

Michael a Adam. Aí são revelados episódios do Antigo e do Novo Tes-

tamentos relativos a momentos capitais da história –  

biblicamente perspectivada – da humanidade que, sucessivamente, cai 

em maldição, é punida com o dilúvio, regenerada por meio de uma nova 

aliança divina, redimida pelo sacrifício do Messias e finalmente liberta 
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pela segunda vinda de Cristo à Terra. E é numa atmosfera híbrida de es-

perança apocalíptica e pesar elegíaco, de profecia milenarista e nostalgia 

pela perda do paraíso original, que termina esta narrativa. Michael, o an-

jo executor da ordem de expulsão, o verdugo, é também, no desempe-

nho das funções semionarrativas que lhe estão consignadas, o vate da 

esperança, o profeta autorizado da mensagem teleológica da salvação 

dos justos e da reconstituição, para eles, do paraíso na terra. Cristo virá 

uma segunda vez, diz o anjo Michael,"to reward / His faithful, and re-

ceive them into bliss, / Whether in Heave'n or Earth, for then the Earth / 

Shall all be Paradise, far happier place / Then this of Eden , and far hap-

pier days. ""166. Até lá, o único paraíso possível a ser executado, é o que 

decorre dos conselhos subministrados pelo próprio anjo a Adam, é o que 

se projecta a partir do centro interior da pessoa humana, do ânimo cari-

tativo, da conduta apaziguada pelas virtudes cristãs que gravitam em 

torno do amor compassional, numa palavra, o paraíso do ser reconcilia-

do consigo mesmo e conciliado com o outro. Perdido o paraíso da ino-

cência, promete-se o paraíso da esperança e aconselha-se o paraíso do 

ser santificado. Diz o anjo Michael:  

 

[H]ope no higher, though all the Stars / Thou knew'st by name, [...] / and all the rich-

es of this World enjoy' dst, / And all the rule, one Empire; only add / Deeds to thy 

knowledge answerable, add Faith, / Add Virtue, Patience, Temperance, add Love, / 
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By name to come call'd Charity, the soul / Of all the rest: then wilt thou not be loath / 

to leave this Paradise, but shalt possess / A Paradise within thee, happier far.167 .  

 

Tanto a notícia profética da generalização do paraíso a toda a 

Terra, como o ensinamento espiritual de o procurar no interior de si me-

diante o amor compartido pelo outro, mitigam, na correspondente bene-

volência do seu alcance último, os efeitos do mal cometido, justificam-

no mesmo à luz de uma teleologia de conteúdo salvífico, optimista, re-

dentor. A ordem de expulsão é por isso irreversível, e o relato de Mi-

chael, que coincide com o epílogo do poema narrativo, apenas dramatiza 

o que dizem os versículos bíblicos sobre o episódio. Michael conduz 

Adam e Eve ao portal do jardim virado a oriente e aberto sobre a planí-

cie do Éden Inexorável, de espada flamejante em punho, o anjo aponta-

lhes a saída, e é com lamento e nostalgia que ambos abandonam o lugar 

perfeito, a eutopia, porém com a prometida esperança de os seus des-

cendentes virem, num tempo futuro, a recuperá-la por intercedência di-

vina – (precisamente, Milton publicará, em 1671, a continuação desta 

saga dominada pelo tema da tentação, o poema épico em quatro livros, 

palimpsesto versificado de episódios do Novo Testamento, Paradise 

Regained, e onde o seu herói, a personagem Cristo, desempenhando 

uma função de contraponto à de Adam e Eve, assegurará o princípio da 
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redenção da humanidade, mediante a sua vitória sobre as pérfidas e con-

tumazes tentações de Satan.)  

Ouçamos (e vejamos) os versos finais do Paradise Lost, a partir 

do gesto imperativo de Michael: 

 

High in Front advanc't, / The brandisht Sword of God before them blaz'd / 

Fierce as a Comet: [...] / and to th' Eastern Gate / Led them direct, and down 

the Cliff as fast / To the subjected Plain; then disappear'd. / They looking 

back, all the Eastern side beheld / Of Paradise, so late their happy seat, / 

Wav'd over by that flaming Brand, the Gate / With dreadful Faces throng'd 

and fiery Arms: / Some natural tears they dropp'd, but wip'd them soon; / The 

World was all before them, where to choose / Their place of rest, and Provi-

dence their guide: / They hand in hand with wand'ring steps and slow / 

Through Eden took their solitary way.168  
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8. O exílio além-Éden: a perfeita imperfeição do mundo dado 

e as suas ocorrências edénicas. Dois exemplos poéticos. 

 

 

O homem, ao perder o paraíso, perdeu a unidade natural com o 

seu ser, o círculo da inocente perfeição, a reserva protegida da feliz ig-

norância, a liberdade primeira de ser sem porquê, o convívio íntimo com 

a eternidade, o numinoso ventre do seu transporte; mas não perdeu tudo, 

pois necessariamente transformou-se neste exílio, nesta diáspora de 

aventura. Atirado para o imenso mundo, entrou no rio do tempo e ga-

nhou espaço; guiado por uma razão providencial, passou a poder esco-

lher o caminho por onde ir, mas também o lugar onde se retirar: a queda 

abriu-lhe o mundo de fora e a amplitude da consciência de si, a possibi-

lidade da viagem, de se descobrir no jogo da alteridade e, também, por-

que a queda foi a condição do princípio da esperança, de aspirar a rever 

as origens, de querer, enfim, regressar a casa.  

A queda no mundo da imperfeição deu ainda a possibilidade ao 

ser homem de se reconhecer imperfeito, para daí se projectar como ser 

perfectível, como mondador incansável das ervas daninhas, perpétuo 

jardineiro que poda e irriga e remove, sem dar por acabado o seu traba-

lho, porque, precisamente, é em jardinar, e não em querer fruir indolen-

temente das delícias do jardim, que reside o fim último da sua perfeição: 
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o processo infindável de (se) ir mondando é talvez mais sábio, é talvez 

mais perfeito do que o de se querer instalar definitivamente numa assép-

tica morada murada.  

É, portanto, esta terra-mundo que, irredutível e paradoxalmente, 

se dá como condição da possibilidade da existência do lugar edénico: 

não só porque na lógica do mito a terra-mundo constitui o espaço cir-

cundante e de suporte desse lugar, mas também porque somente nela se 

pode manifestar a vontade de ir realizando o paraíso no imperfeito ago-

ra, ou ainda – expectativa profética – de nutrir a esperança de ver um dia 

pousar do céu a morada divina, a morada dos justos, de ver o enlace do 

imanente com o transcendente, expectativa que, no contexto da narrativa 

bíblica, desenha a metáfora da eutopia recuperada.  

A nostalgia da morada originária e perfeita é, pois, indissociável 

da condição mundana do erro e da imperfeição. Colocada, porém, a hi-

pótese dessa morada vir a ser alguma vez alcançada em vida, ou – na ló-

gica do amparo metafísico às angústias da morte – no além, o que daí 

pode decorrer será uma nova nostalgia, a do desejo de se retornar ao 

inacabado, ao imperfeito. Como consequência dessa hipótese, a saudade 

da perfeição revelar-se-á, portanto, como sendo mais perfeita do que a 

própria perfeição e a imperfeição mostrar-se-á perfeita como condição 

da perfectibilidade. Mas seja qual seja o efeito desse estado de beatitu-

de, continuar-se-á sempre a implicar o aqui deste mundo e os referenci-
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ais da experiência e da comum vivência nele. Ouçamos o que a este 

propósito dizem os poetas, primeiro em língua portuguesa e depois em 

língua inglesa. Dois exemplos.  

Num poema de Fernando Pessoa, datado de 1912, justamente 

com o título Paraíso, procede-se, por efeito da conglobação de juízos 

caracterizadores da condição e do lugar eutópicos – a felicidade coinci-

dente com o simples facto de ser (1ºestrofe); a morada isenta de sofri-

mento onde o presente é sempre novo e eterno (2ºestrofe); a serena rein-

tegração do indivíduo particular no uno total (3ºestrofe); a transcendên-

cia do sentido do tempo e a libertação da inexorável lei dos contrários 

por que se rege a vida (4ºestrofe) –, senão a uma inversão surpreendente 

do valor de perfeição adstrito àqueles juízos, pelo menos à relativização 

do seu sentido teleológico. Por outras palavras, diante do arquétipo es-

sencial da nostalgia do paraíso perdido – motivador, como o demonstrou 

Mircea Eliade, do impulso utópico –, e que se revela activo – 

 como de certo modo o provam as imagens literárias que temos vindo a 

inventariar, a estudar e a relacionar – na manifestação do desejo humano 

em se recuperar um lugar e em se restaurar um estado de acabada per-

feição, diante dessa arcaica volição humana há que perguntar – e a per-

gunta (de poeta/perscrutador) já transcende ou vai além da lógica ou da 

funcionalidade dessas macro estruturas, os arquétipos, feitos de memó-

ria e de desejo, que operam nos níveis profundos da psique humana – há 
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que perguntar, dizíamos, acerca das consequências da sua hipotética ma-

terialização, do seu reificado aparecimento. O que ocorreria se esse ane-

lo se consumasse, o que sucederia uma vez alcançado o paraíso? Fer-

nando Pessoa não tem dúvidas e, por isso, não se fica pela pergunta, não 

se suspende na exemplar representação literária de um estado eutópico, 

numa ambígua indeterminação poética, talvez porque a intenção deste 

seu texto seja a de resgatar o valor ontológico da tal perfeita imperfei-

ção, condição de perfectibilidade de que falámos acima. Ouçamo-lo:  

 

Paraíso 

Se houver além da Vida um Paraíso, 

Outro modo de ser e de viver, 

Onde pr'a ser feliz seja preciso 

             Apenas Ser; 

 

Onde uma Nova Terra áurea receba 

Lágrimas, já diversas, de alegria, 

E em Outro Sol nosso olhar outro beba  

           Um Novo e Eterno Dia; 

 

Onde o Aspide e a Pomba de nossa alma 

Se casem, e com a Alma Exterior 

N'uma unidade dupla - sua e calma- 

            Nossa alma viva, e à flor  
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De nós nosso íntimo sentir decorra 

Em outra Cousa que não Duração, 

E nada canse porque viva ou morra - 

              Acalmaremos então? 

 

Não: uma outra ânsia, a da infelicidade, 

Tocar-nos-á como uma brisa que erra, 

E subirá em nós a saudade 

              Da imperfeição na Terra. 169 

 

A "imperfeição na Terra" não deixa de providenciar lugares, si-

tuações e ocorrências edénicas, fulgurantes e súbitas revelações de sen-

tido que comportam a presença de espírito a par da presença da matéria 

das coisas e da sua luz; sinais, o mais das vezes só percebidos sem es-

forço, dados subitamente a ver à margem do ritual codificado do sentir, 

do julgar e do entender. Na sua intangibilidade, mas também na sua 

mundaneidade, as ocorrências edénicas podem dar-se pela luz do olhar 

que pousa na imanência do espaço, nas suas configurações, nas dobras 

da natureza, nos ângulos da cidade; podem dar-se aquando da percepção 

de outras geografias, por exemplo, nas linhas de um rosto, numa expres-

são de homem humano, em gestos e movimentos de contingência irre-

petível, reverberações de um estado interior, de um estado de alma que 
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capta discerníveis analogias, nos elos (o vento, a luz) que asseguram 

sensível e visivelmente a unidade e a transformação das formas; tais 

ocorrências são instantes de apreensão iluminada e poética da realidade, 

modalidades de ânimo, vislumbres sobre uma circunstância presente da 

vida que flúi e se sustenta na simultânea e interligada dança dos fenó-

menos.  

O Éden percebido como eterna contingência terreal, mais como 

possibilidade fenoménica e experimentada da vida aqui do que como 

prometida e rarefeita forma de vida ultra-terrena, o Éden como um con-

tinuado desejo humano de o possuir sem de facto o chegar a possuir, o 

Éden como caminho de indagação, como acicate do princípio da espe-

rança, como hipótese derradeira colocada por sobre e entre as ruínas da 

nossa existência, como um símbolo de apaziguamento, como um refe-

rencial mítico que se neutraliza – e que por isso pode ser causa de de-

sespero –, o Éden que é intuído para além de uma axiologia que o iden-

tifica com o lugar do Bem supremo, dessacralizado, desmistificado, sus-

penso do seu sentido doutrinal e religioso, derrogado da imagem/ideia 

forte que o confina a um jardim eutópico, a uma mónada de incorruptí-

vel felicidade, apenas eco transfigurado de um altissonante dogma, este 

Éden que apenas perdura como pressentimento nostálgico ou como pa-

ciente vontade de o vislumbrar na imperfeita terra – sem que porém pos-

sa ser definitivamente possuído ou univocamente localizado –, é o que 
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literariamente se representa, com elevada densidade polissémica, ineren-

te à poética da lírica moderna, num texto de um poeta contemporâneo 

inglês, Charles Tomlinson (n.1927), que, pela sua qualidade estética e 

pelo que de ilustrativo comporta em relação ao desenvolvimento da nos-

sa tese, passamos a citar. A análise global do poema está patente no que 

acima foi dito, correspondendo o primeiro parágrafo do nosso texto, 

grosso modo, à descodificação do sentido – mais visual e pictórico – 

dos primeiros treze versos, e o segundo parágrafo ao conteúdo – mais 

polissémico e numa clave mais abstracta do pensamento poético – dos 

restantes versos. 

 

Eden 

 

I have seen Eden. It is a light of place 

  As much as the place itself; not a face 

Only, but the expression on that face: the gift 

  Of forms constellates cliff and stones: 

The wind is hurrying the clouds past, 

  And the clouds as they flee, ravelling-out 

Shadow a salute where the thorn's barb  

  Catches the tossed, unroving sack 

That echoes their flight. And the same  

  Wind stirs in the thicket of the lines 

In Eden's wood, the radial avenues 
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  Of light there, copious enough 

To draft a city from. Eden 

  Is given one, and the claivoyant gift 

Withdrawn, 'Tell us', we say 

  'The way to Eden', but lost in the meagre 

Streets of our dispossesion, where  

  Shall we turn, when shall we put down 

This insurrection of sorry roofs? Despair 

  Of Eden is given, too: we earn 

Neither its loss nor having. There is no 

  Bridge but the thread of patience, no way 

But the will to wish back Eden, this leaning  

  To stand against the persuasions of a wind 

That rings its meaninglessness where it sang its meaning. 170 
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9. A reconstituição possível do Éden na Terra. O modelo ou a ideali-

zação da natura naturata: o bom retiro utópico e o eterno pastoral, 

segundo Ernst Bloch A eutopia entópica (bucólica-pastoral) e a anti-

eutopia (da cidade). Dois exemplos: The Prelude de William 

Wordsworth e A Cidade e as Serras de Eça de Queirós. 

 

 

Há no entanto quem, adepto de Abel, reconheça em certos sítios 

da natureza, se não mesmo na Natureza em si – tomada esta numa acep-

ção que pode variar entre a sacralização da mãe-terra (fundamento, con-

dição e suporte do princípio da vida) e a sua exclusiva identificação com 

o mundo rural que se contrapõe à polis, à modulada civilização urbana – 

 há quem, dizíamos, veja e sinta no espaço livre do mundo além muros, 

da cidade ou do jardim, um lugar de beleza e de perfeição, de harmonia 

tão imediatamente perceptível que, habitá-lo sem expectativas, limpo 

das artificiais e constritas formas (ideológicas) de urbanidade, é reen-

contrar-se com a uno e a serenidade possíveis, é restaurar, breve ou ilu-

soriamente, a própria condição adâmica, é, enfim, abrir no seu ser uma 

clareira eutópica que livremente se corresponda com o lugar aberto onde 

está. Por outras palavras, há quem literariamente represente o lugar 

aberto da natura naturata como se esta fosse um refúgio da felicidade 

possível na terra, a real consumação da esperança que acalenta o espírito 

da utopia, como um buen retiro utópico – assim lhe chama Ernst Bloch 
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num subcapítulo do seu Princípio Esperança – ou, para utilizar um neo-

logismo proposto por Constatino Doxiadis (e que citámos no último 

ponto do último capítulo), como uma entopia, ou seja, como um lugar 

ideal praticável.  

Sabemos das diferenças temático-formais, assinaladas e esmiu-

çadas no ponto 3 do presente capítulo, entre a tradição edénica-eutópica 

e a tradição utópica, diferenças que decorrem aliás da própria distinção 

semântica dos dois neologismos criados por Thomas More. Sabemos 

que podemos traçar as origens destas duas tradições às raízes étnico-

culturais da nossa civilização, e que foi no chamado renascimento euro-

peu que o veio da cultura literária clássica greco-latina inspirou – sob a 

influência, nomeadamente, dos Idílios de Teócrito e das Éclogas de 

Virgílio – toda uma produção literária genericamente designada por bu-

cólico-pastoril; mas sabemos também ter sido nesta época que, mediante 

o modelo da cidade ideal descrito na República de Platão, se compôs a 

Utopia , narrativa que haveria de fundar um género literário específico, 

o mais das vezes tematizando uma visão cosmopolita e, por isso, super-

civilizada do mundo. Sabemos ainda, noutro registo, que a distinção en-

tre a vida idílica rural e a vida ideal urbana tem a sua correspondência e 

pode ser apontada, adentro da matriz bíblica, com a dissensão simbólica 

entre Abel, o pastor, e Caim o progenitor de futuros fundadores de cida-

des. Sabemos também que, apesar destas dissemelhanças – muito gene-
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ricamente decorrentes do facto de a eutopia tender a afirmar-se mais 

como uma ilustração de uma condição ontológica, de um estado do ser 

individual, representação literária que toma a pessoa como sujeito de 

criação de si e do mundo, enquanto a utopia é fundamentalmente uma 

projecção de uma condição social outra, de um estado do ser colectivo, 

representação literária que toma a sociedade como sujeito de criação do 

indivíduo – que apesar destas dissemelhanças, há intersecções entre 

eutopia e utopia determinadas pelo fim último que ambas ilustram e 

prosseguem, a da consumação da felicidade, a sublimação do imperfeito 

e do injusto, respectivamente. Chegados aqui, importa referir que a con-

tinuação do modelo edénico-eutópico sobrevive, em larga medida, no 

decurso do século XIX, na poesia e na literatura românticas de feição 

pastoral, coexistindo, portanto, com as representações literárias e tam-

bém sociológicas eminentemente utópicas, as quais, por seu turno, pas-

sam a ser tematicamente construídas em torno da qualidade dinâmica do 

vector tempo e não sob a estável e geométrica qualidade do factor espa-

ço, a assumirem-se, portanto, como ucronias171, ou seja, como projec-

ções antecipadas de imagens sociais futuras e idealizadas em relação às 

circunstâncias históricas efectivamente vividas. Por outras palavras, no 

mesmo século em que, por influência da doutrinação socialista, o pen-

samento utópico tende, genericamente, a se fascinar e a se exaltar com a 

ideia de progresso linear, acelerado e impulsionado pelo inexorável 
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avanço do tempo – (e, para a esperança ucrónica, a cidade mecanizada, 

em breve electrificada, era disso mesmo o promissor, muito embora ain-

da, deficiente símbolo) –, o pensamento eutópico, eminentemente secu-

larizado, mas não desespiritualizado, dos autores românticos tende a 

enaltecer a simplicidade da vida e a energia telúrica do campo, a louvar 

esse imenso espaço que, na sua mais crua aparência natural, preserva 

algo muito próximo de uma elementar perfeição: a que se oferece na in-

tuição da unidade essencial do ser. 

Ernst Bloch, num capítulo do seu monumental Princípio Espe-

rança, incluído na parte da obra consagrada à demonstração de sinais, 

"esboços" ocorridos no plano da história que testemunham a possibili-

dade da existência de um mundo melhor, refere-se à "indestrutibilidade 

do pastoral", a essa matéria literária que alimenta os sonhos do "espaço 

livre", em termos que se limitam a enunciar um juízo comum: "É inútil 

insistir ser a natureza, enquanto testemunho da total simplicidade e ao 

mesmo tempo da total realização, uma categoria que releva da utopia 

social; e que ela se relaciona com a sociedade precisamente porque con-

trasta com esta, com o vazio e a artificialidade que a caracterizam."172 

Ao considerar a idealização da natureza – enquanto espaço que 

evoca a desafectação da normatividade ideológica da vida cosmopolita e 

que favorece, como nenhum outro, a possibilidade de cumprimento ele-

mentar e integral da existência humana – como uma categoria subsumi-
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da à utopia social, isto é, ao considerar que os "sonhos acordados" de 

feição idílica, as visões que projectam um espaço livre, arcádico, de reti-

ro para o puro ócio são relacionáveis com os sonhos utópicos de teor 

social, Ernst Bloch investe de utopismo – o que quer dizer de esperança 

no devir de um mundo social melhorado a partir de indícios já dados no 

presente – as propriedades bucólicas do vasto cenário da natureza. Este 

tipo de sonhos acordados radicam, segundo as palavras do filósofo, num 

dado objectivo, precisamente aquele que se oferece à nossa actual expe-

riência no seio da natura naturata, percebida, não como lugar de exílio 

além-portas da cidade, mas como lugar de voluntário e aprazível retiro. 

Ainda segundo Bloch, este factor objectivo, o da pura presença percep-

tiva da natureza, nunca deixou de sustentar, de estar na origem das re-

presentações de tipo arcádico, que mais não são do que uma modalidade 

dos sonhos prospectivos acerca de uma realidade desejada mas ainda 

não sucedida 

 

Em todas as épocas, a Arcádia foi representada no meio de árvores, nascentes 

e outros elementos paradisíacos, e não na cidade por mais resplandecente que 

ela seja. Um vestígio desta antiquíssima utopia do espaço livre cintila ainda 

em qualquer experiência de harmonia com a natureza e nos benefícios que o 

citadino dela espera receber ou retirar.173 
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Assim, para o filósofo alemão, o homem que anseia evadir-se da 

agitação da cidade e experimentar uma relação íntegra com o que lhe é 

exterior – com um outro lugar em que os objectos cessem de ser perce-

bidos como estando fatalmente alienados do sujeito, perturbando-o com 

a sua distante autonomia funcional – sonha inevitavelmente com a natu-

reza, idealizando-a sob a forma de um tranquilo e envolvente retiro que 

induz à percepção directa das coisas e que promove uma aprendizagem 

do sentido do bem .  

 

E é precisamente este sentimento de não-alienação – escreve Bloch – na quie-

tude, na paisagem que absorve o homem, que fez da natureza este lugar de re-

fúgio tão procurado, este lugar de paz. Esta qualidade vem juntar-se – de iní-

cio apenas como uma categoria social – ao protesto contra a artificialidade 

que o adepto da natureza crê deixar atrás de si. [...] Mas é também frequente 

que a paz da natureza entre em cena como uma real exortação ao bem, como 

um correctivo que vai ao encontro de tudo o que atormenta e é malsão, ao en-

contro de tudo o que é artificial e incapaz de gerar felicidade.174  

 

Ernst Bloch – socorrendo-se da teoria freudiana que vê na fun-

ção orgânica do sonho nocturno a possibilidade de o sujeito recentrar 

em si a actividade libidinal dirigida para os objectos do mundo exterior, 

de reconciliar, portanto, temporariamente a sua energia com os seus 

próprios desejos e de assim restaurar um precário estado de totalidade 
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narcísica –, considera e analisa as determinações inconscientes dos de-

sejos de isolamento, de tranquilidade e de fusão no espaço protector e 

benigno da natureza, manifestados, por exemplo, nos sonhos de pleno 

lazer ao ar livre ou nalgumas construções idealizadas relativas à vida de 

aposentação pós-laboral. Segundo ele, tais desejos podem ser freudia-

namente interpretados como a expressão da vontade de se regressar psi-

quicamente ao seio materno, e também como uma virtual manifestação 

de narcisismo solipsista, pelo qual a natureza e os seus objectos surgem 

assimilados à identidade do sujeito que os intui. Seja através de uma ati-

tude narcísica ou, possibilidade mais interessante que o próprio Bloch 

parece não desdenhar, de uma atitude de voluntário despojamento de si, 

a verdade é que a experiência de vida na natureza pode proporcionar ao 

ser humano uma relação não alienada e de apaziguamento integral com 

o mundo exterior, traduzível, sob a sua idealíssima representação pasto-

ral, numa espécie de suma equação utópica, em que máxima liberdade 

humana e máxima liberdade espacial surgem como termos complemen-

tares e reversíveis. Assim, para a filosofia da esperança de Ernst Bloch, 

a vivência íntegra da paisagem natural do-que-já-é, é tida como um vis-

lumbre ou promessa do melhor-que-há-de vir; é uma vivência num es-

paço que não sendo utópico – visto que a natureza está aí – se oferece-se 

contudo à utopização, ao investimento do sonho, precisamente sob a 

forma de representação arcádica-pastoral. Ao concluir a sua reflexão 
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sobre o "eterno pastoral", escreve o filósofo: "O elemento pastoral, ao 

recolher em si a herança de uma natureza não explorada, mas, pelo con-

trário, amada, assegura, com o seu invólucro arcaico-romântico, o seu 

olhar fixo sobre uma espécie de paisagem utópica de paz e repouso [...]" 

- aduzindo por fim que - "[...] a liberdade humana e a natureza que cons-

titui o seu espaço concreto ( a sua Morada) condicionam-se mutuamen-

te."175. 

Mas a natureza, que em Bloch pode ser matéria de utopismo, pa-

ra outros, por exemplo, para os românticos e, por eleição, entre os ro-

mânticos ingleses, para William Wordsworth (1770-1850), pode consti-

tuir-se numa espécie de vivência entópica – para utilizarmos o neolo-

gismo, que citámos no primeito capítulo do nosso trabalho, proposto por 

Doxiadis no seu glossário de termos para se referir a um lugar de felici-

dade praticável, próximo do conteúdo da eutopia; ou então numa vivên-

cia eutópica do princípio da esperança – desse princípio que, segundo o 

filósofo alemão, age para dilatar os limites constritos da realidade per-

cebida e para expandir o sentimento da experiência vivida. Precisamen-

te, num fragmento do "Book VI" do longo poema narrativo autobiográ-

fico de Wordsworth, The Prelude,176o eu sujeito do enunciado, que in-

teira e romanticamente se identifica com o eu do jovem poeta, descreve 

assim o arrebatamento que lhe terá causado o ter vencido a pé a passa-

gem dos Alpes:  
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And now recovering, to my soul I say -/ 'I recognize thy glory' : in such 

strength / of usurpation, in such visitings / Of awful promise, when the light 

of sense / Goes out in flashes that have shown to us / The invisible world, 

doth greatness make abode, / There harbours, whether we be young or old. / 

Our destiny, our nature, and our home / Is with Infinitude, and only there; / 

With hope it is, hope that can never die, / Effort, and expectation, and desire, 

/ And something evermore about to be. / The mind beneath such banners mil-

itant / Thinks not of spoils or trophies, nor of aught / That may attest in prow-

ess, blest in thoughts / That are their own perfection and reward, / Strong in 

itself, and in the access of joy / Which hides it like the overflowing Nile.177  

 

Os Alpes – essas montanhas míticas e reais que, e ainda no dis-

correr de Ernst Bloch no mesmo capítulo sobre o pastoral, foram esteti-

camente descobertas e valorizadas para significar, na sua desmesura so-

litária e firme, a sublimidade pacífica e silenciosa da natureza – são re-

presentados por Wordsworth como induzindo estados de alma ou de 

consciência (no primeiro verso acima citado, onde se lê apenas "to my 

soul I say", passa-se a ler, na versão do poema de 1850 "to my consci-

ous soul I now can say") mediante os quais se sensibiliza a pura intui-

ção, a experiência do transporte para a invisibilidade do espaço – "our 

destiny, our nature, our home' / Is with Infinitude" – para a invisibilida-

de dessa outra substância utópica que é o espaço sem limites, análogo da 
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esperança – "With hope it is, hope that can never die" –, análogo da li-

berdade desinteressada e arrebatada do espírito –"the mind [...] / Thinks 

not of spoils or trophies [...] / blest in thoughts / Strong in itself, and in 

the access of joy / [...] like the overflowing Nile". 

De facto, foi com esperança – enquanto expectativa ordenada pe-

la razão de um não-ser-ainda, incisão no ser dado do ser desejado, ante-

cipação psíquica de um possível real que se crê melhor, mas também 

com alegria, enquanto força de ânimo, transbordante e seminal como as 

águas de um grande rio, que Wordsworth na sua juventude terá sonhado 

com um governo planetário, fundado no mérito e na justiça das leis, 

num Estado que fizesse da Terra inteira, não apenas de uma insular par-

te dela, um Paraíso global, que fizesse do mundo uma eutopia e não um 

cenário para indeterminadas utopias. Sonho acordado que lhe ocorreu 

sob a eufórica influência dos acontecimentos revolucionários franceses, 

e que assim nos conta no Book X :  

 

I had approached, like other youth, the shield / Of human nature from the 

golden side, / [...] / What there is best in individual man, / Of wise in passion, 

and sublime in power, / What there is strong and pure in household love, / 

Benevolent in small societies, / And great in large ones also [...] / [...] I began 

/ To think with fervour upon management / Of nations, what it is and ought to 

be, / And how their worth depended on their laws / And on the constitution of 

the State. // O pleasant exercise of hope and joy ! / For great were the auxil-
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iars which then stood / Upon our side, we who were strong in love ! / Bliss 

was it in that dawn to be alive, / But to be young was very Heaven ! O Times 

/ [...] / When Reason seemed the most to assert her rights / When most intent 

on making of herself / A prime enchanter to assist the work, / Which then 

was going forwards in her name ! / Not favoured spots alone, but the whole 

Earth, / The beauty wore of promise - that which sets ( To take an image 

which was felt, no doubt, / Among the bowers of Paradise itself) / the bud-

ding rose above the rose full blown. What temper at the prospect did not 

wake / To happiness unthought of ? / The inert / Were roused, and lively na-

tures rapt away ! / They who had fed their childhood upon dreams, [...] / [...] 

they, too, who of gentle mood / Had watched all gentle motions , and to these 

/ Had fitted their own thoughts, schemers more mild, / And in the region of 

their peaceful selves, / Did now find helpers to their heart's desire; / And stuff 

at hand, plastic as they could wish, – / Were called upon to exercise their 

skill, / Not in Utopia – subterranean fields, / – Or some secret island, Heaven 

knows where ! / But in the very world which is the world / Of all of us, - the 

place in which, in the end, / We find our happiness, or not at all!178 

 

Nas palavras do poeta, o sentimento de beleza do mundo, mas 

sentimento de beleza em contido estado de promessa – como um prelú-

dio, como uma iminência de revelação, como uma rosa que está por 

abrir (imagem do Paraíso e sinédoque da virginal condição adâmica) – 

entretecera no espírito dos jovens seus contemporâneos, empolgados e 

favorecidos pela vibração excepcional das circunstâncias históricas da 



 422 

revolução francesa, nobres ideias sociais, e promovera no seu coração 

de arrebatados sonhadores a possibilidade de fazerem deste mesmo 

mundo, e em toda a sua extensão, a morada da felicidade. À experiência 

mística do poeta induzida pela passagem dos Alpes, induzida pela pre-

sença absoluta da natureza, experiência cuja verbalização ressoa com 

intensidade em várias passagens do poema179, e na qual se pode dizer 

que há como que uma espécie de utopização da consciência que intui 

como morada essencial do homem o indefinido espaço sem limites que 

circunscreve e sustenta a topologia definida de todos os lugares, a essa 

experiência mística-utópica justapõe-se o relato destoutra social-

eutópica. Por outras palavras: ao pleno investimento do ser sujeito de 

Wordsworth na grandeza do objecto panorâmico que contemplou, e que 

o ser sujeito de enunciação do poema The Prelude converteu em discur-

so literário; ao infinito investido de utopismo – traduzido na equação 

blochiana que vê na abertura do espaço natural a função da máxima li-

berdade humana – justapõe-se esta curiosíssima declaração, também em 

verso enunciada, da vontade social e política do poeta (enquanto jovem) 

de contribuir para a eutopização da terra, de a salvar para o fim último 

da justiça e da felicidade universais. Perdido o paraíso bíblico, perdida a 

circunscrita morada da circunscrita inocência, o mundo, na sua natural 

constituição, oferece-se amplo e infinito para a ampla e consciente ino-

cência de um ser favorecido e inspirado pela natureza, de um ser como o 
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poeta Wordsworth, que favorecido e inspirado se auto-reconhece. Para 

ele, a natureza é uma graça e um guia; primeiro, porque só ela aponta e 

magnetiza o essencial, depois, porque, na disponibilidade de quem ela 

elege, instrui no caminho deliberado da candura: "But I believe / that 

Nature, oftentimes, when she would frame / A favoured being, from his 

earliest dawn / Of infancy doth open out the clouds, / As at the touch of 

lightning, seeking him / With gentlest visitation ".180 Para Wordsworth, 

poeta cuja sensibilidade e inteligência se combinam para celebrar um 

cântico da vida sem mediações ideológicas com a teologia e a dogmáti-

ca cristãs, sem compromissos, portanto, com a metafísica da falta origi-

nal, a natureza, com o seu "invólucro arcaico-romântico" – de que acima 

falava Bloch –, surge figurada, em muitos momentos da sua epopeia au-

tobiográfica, não tanto como aquela "espécie de paisagem utópica de 

paz e repouso" referida pelo filósofo, mas mais como uma verdadeira 

paisagem eutópica de valência dupla: como um inesgotável abrigo de 

serena contemplação, mas também como santuário plural e multiplicado 

por vários lugares – em geral, geograficamente identificáveis –, aberto a 

enérgicas e entusiásticas peregrinações. Sirva de exemplo para esta du-

pla valorização o próprio incipit de The Prelude, pleno de dinamismo e 

de impulsiva força viandante, em que a respiração do peregrino parece 

fundir-se com o sopro maior e envolvente da brisa que lhe roça pela fa-

ce:  
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O there is blessing in this gentle breeze / That blows from the green fields 

and from the clouds / And from the sky : it beats against my cheek, / And 

seems half-conscious of the joy it gives. / O welcome messenger ! O wel-

come friend ! / [...] Now I am free, enfranchised and at large, / May fix my 

habitation where I will. / What dwelling shall receive me ? in what vale / 

Shall be my harbour ? underneath what grove / Shall I take up my harbour ? 

and what sweet stream / Shall with its murmurs lull me to my rest ? / The 

earth is all before me 181 

 

Isento de qualquer estigma doutrinal, este cântico eutópico da 

terra não podia ser mais directo, nem mais resgatador da pesada conde-

nação mítica-religiosa que faz do homem um ser proscrito e exilado 

num mundo hostil, condensando-se no último verso citado – "the earth 

was all before me" –, o décimo-quinto desta epopeia pessoal, e pelo ca-

nal ressonante da intertextualidade, o valor de resgate ou de sublimação 

da imagem de castigo que fora veiculada por Milton no ante-

antepenúltimo verso – acima transcrito – da sua ontológica epopeia cris-

tã Paradise Lost, e pelo qual se enuncia o expiatório desamparo de 

Adam e Eve acabados de serem expulsos do paraíso: "The world was all 

before them"182. 

Não é de estranhar pois que a dogmática da igreja de Roma e de 

outras igrejas de inspiração testamentária suspeitem a priori da possibi-
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lidade de encarar o aqui e agora do mundo, suspenso do advento da Pa-

rusia, como o único lugar aberto à construção de perfectíveis e utópicas 

realidades sociais. Menos ainda é de estranhar que suspeitem da possibi-

lidade da consumação ou cumprimento integral do ser, uma vez que pro-

jectos ou ímpetos vivenciais que preconizam ou proclamam a realização 

do bem absoluto (social ou individual) nas condições imanentes da vida 

material colidem com o princípio metafísico da falta original e com a 

doutrina, daí decorrente, de que este é um mundo que se afastou da gra-

ça de Deus e que jamais o homem, por si só ou em mística comunhão 

com o ser da natureza, logrará suprir ou redimir a sua determinante má-

cula ontológica. É assim que, se à luz destes pressupostos doutrinais, a 

utopia pode ser definida como uma "eterna heresia", por maioria de ra-

zões, esta espécie de panteísmo místico, que impele à representação de 

um estado de êxtase e que faz com que toda a natureza seja percebida 

como uma verdadeira morada eutópica, não pode deixar de ser conside-

rado, também ele, como incorrendo do mesmo "erro" ou "desvio"183. Pa-

ra o cristianismo dogmático – e sem querermos estar com isto a fazer 

juízos de valor sobre o alcance metafísico da sua ontologia – a eutopia 

ou já foi ou então virá a ser no futuro, mas não é no presente. Não é as-

sim em Wordsworth. Para o panteísmo místico deste poeta, as monta-

nhas e os vales, as linhas de água, as árvores e o vento, as pedras e as 

estrelas no céu da noite – nesse céu cintilante que, nas palavras de 
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Bloch, " fornece os compostos masculinos do sentimento maternal da 

natureza, [visto que]traz consigo os compostos da sublimidade a esta 

porção de paz que é precisamente experienciada no sentimento da natu-

reza de grande estilo"184 –, todos esses elementos são, na sua plena visi-

bilidade e na sua elementar e tangível presença, manifestações da força 

do "Espírito Universal" – (recordemo-nos, embora formulada noutra 

clave do pensamento heterodoxo, da definição do "Espírito Universal" 

que nos é dada no tratado do alquimista português do século XVIII An-

selmo Caetano 185) – são reificações do espírito da natureza que tudo 

penetra e tudo compõe, para chegar à inteligente e sensível intuição que 

o homem é, na sua relativa autonomia, pertença ou elo imprescindível 

de uma inconcebível totalidade. Tal intuição não pode deixar de ser 

apaziguante e, visto que reflecte interiormente a ordem e a beleza apa-

rentes, é indutora da vivência de um estado eutópico. Não deixou 

Wordsworth de reiterar ao longo do The Prelude a sua gratidão e o seu 

reconhecimento pela realidade espantosa, quase reveladora, do dado na-

tural imanente e de louvar as formas constituintes e originais das paisa-

gens amplas e silvestres que serviram de cenário às suas caminhadas e 

de matéria inspiradora ao seu canto. É à luz desse sentimento que se po-

de ler o seguinte fragmento, que ocorre quase no fim do poema – relati-

vo, portanto, a um período da autobiografia que corresponde à plena 

maturidade da vida do poeta –, espécie de ode em que a natureza, invo-
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cada como entidade metafísica, como sendo portadora de alma, é magni-

ficada por contraste com a auto-reprovação do próprio poeta e dos ho-

mens seus iguais que, incapazes de lhe corresponderem com suficiente 

ânimo, ignoram a força da sua presença quando se comprazem em práti-

cas pouco mais que frívolas:  

 

O Soul of Nature ! excellent and fair ! / That didst rejoice with me, with 

whom I, too, / Rejoiced through early youth, before the winds / And powerful 

waters, and in lights and shades / That marched and countermarched about 

the hills / In glorious apparition, now all eye / And now all year; but ever with 

the heart / Employed, and the majestic intellect: / O Soul of Nature ! that dost 

overflow / With passion and with life, what feeble men / Walk on this earth ! 

how feeble have I been / When thou wert in thy strength !186 

 

Para além dos sonhos revolucionários e dos projectos de reforma 

política planetária que terá episodicamente acalentado numa fase da sua 

juventude, o que William Wordsworth insistentemente comunica ao 

longo do The Prelude é a ideia nuclear de que são os ritmos da vida 

campestre que subministram o modelo de perfectibilidade ontológica – 

visto que na sua crua elementaridade impregnam o espírito do homem 

com a vital harmonia das formas constituintes originais –, mas também 

o modelo de aperfeiçoamento social e produtivo, porque somente no es-

paço rural o trabalho tem uma feição de livre dignidade e de irrepetível 
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marca subjectiva que as formas de produção e socialização fabris e ur-

banas jamais consentem. Esta espécie de sagração da natureza, santuário 

aberto à livre peregrinação dos sentidos, objecto estreme de louvor, de 

encantamento, de gratidão pelas graças e ensinamentos dispensados, é 

correlata de uma visão eutópica da terra, de uma predisposição poética-

filosófica em "eutopizar" ("hereticamente") o mundo, de o tomar pela 

via da paixão, da vontade e da imaginação como um mundo de felicida-

de consumada, de o tomar como uma entopia; ou, se não o mundo todo, 

pedaços dele, em especial aqueles sítios que evocam a memória de uma 

infância feliz. No "Book VIII", que leva o sugestivo título "Retrospect 

Love of Nature Leading to Love of Mankind", pode-se ler a ilustração 

do que afirmámos, no passo em que se comparam as belezas de famosos 

jardins e paisagens orientais, descritas em livros de viagem, com as do 

lugar de infância do poeta: 

 

But lovelier far than this [do exotismo oriental] , the paradise / Where I was 

reared; in Nature's primitive gifts / Favoured no less, and more to every sense 

/ Delicious, seeing that the sun and sky, / The elements, and seasons in their 

change, / Do find their dearest fellow-labourer there – The heart of man, a 

district on all sides / The fragrance breathing of humanity, / Man free, man 

working for himself, with choice / Of time, and place, and object; by his 

wants, / His comforts, native occupations, cares, / Conducted on to individual 
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ends / Or social, and still followed by a train / Unwooed, unthought-of even – 

simplicity, / And beauty, and inevitable grace.187. 

 

É claro que Wordsworth, ao idealizar o modo de vida rural, o faz 

numa perspectiva que, sendo poética e romântica – inscrita na mais pura 

tradição bucólica-pastoril da literatura europeia –, visa sobretudo louvar 

o que de existencialmente edificante e moralmente enobrecedor o campo 

pode oferecer e promover a quem se reconhece como discípulo de Abel. 

Essa idealização dos espaços e das personagens do mundo rural, em par-

ticular da do pastor188, é feita sem nenhum compromisso teórico com 

projectos político-doutrinários, ao arrepio, portanto, de tópicos e temas 

tão fundamentais para a pura literatura de cariz utópico, como os que se 

prendem com o modelo de sociedade, o regime de propriedade, a justiça 

económica; essa idealização corresponde tão-somente, e só assim nos 

parece ser devidamente lida, a uma valorização de um estado de consci-

ência epifânico, e por isso mesmo utopicamente eutópico, inerente ao 

sentido místico-panteísta que permeia toda a obra.  

Mas se em The Prelude a representação do espaço aberto da na-

tureza rural é propiciador da vivência da paz, da harmonia, da sabedoria 

simples, essencial e despretensiosa, oferecendo-se genericamente como 

sinónimo ou análogo da eutopia, já a cidade, o espaço da agitada e pro-

fissionalizada concentração funcional das pessoas, é apresentado como 
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o reverso simétrico do paraíso campestre, como uma Babel, como uma 

espécie de distopia. Não seria mesmo inapropriado ler-se a oposição 

campo/cidade em The Prelude como a configuração temática de superfí-

cie de uma antítese estruturante profunda que é formada pelos termos 

maiores da eutopia e da anti-eutopia. Os versos inaugurais do poema 

prenunciam, ou melhor, condensam já o teor dessa antítese, quando, 

após a apóstrofe inicial de regozijo e grato acolhimento diante das for-

ças da natureza – "O there is blessing in this gentle breeze/ [...] O Wel-

come messenger! O welcome friend!" – o sujeito lírico enuncia, entre o 

patético e o enfático, a sua declaração de alívio por se ter liberto dos 

muros da cidade, cidade que nos surge depreciada metaforicamente co-

mo o cárcere que compulsivamente o reteve e onde viveu emparedado: 

"A captive greets thee, coming from a house / Of bondage, from yon 

city's wall set free, / A prison where he hath been long immured."189.  

Mais ainda; não só para o poeta romântico inglês a cidade é cár-

cere, como também, pela qualidade impessoal do seu funcionamento, 

ela anula irremediavelmente o viço da autenticidade subjectiva do ho-

mem; a cidade não congrega, não harmoniza, não promove a liberdade 

do ser e, apesar da densa concentração de gente que nela habita, favore-

ce aquilo que para um místico é a falta maior, favorece a separação, a 

fractura no corpo uno das coisas que são, favorece a indiferença: "Abo-

ve all, one thought / Baffled my understanding, how men lived / Even 
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next-door neighbours, as we say, yet still / Strangers and knowing not 

each other's names"190. Em The Prelude, o mundo ou é natural e eutópi-

co ou, se não, é distópico e urbano. Para Wordsworth a cidade nunca 

pode ser ideal – Platão não é o seu mestre – e, decididamente, a utopia 

de uma agremiação disciplinada e organizada de cidadãos civilizados 

nada lhe diz porque nela se exclui a amplitude do espaço e a liberdade 

de movimentos, porque nela se ignora a lição da veracidade e o senti-

mento místico de pertença, que o poeta adscreve à natureza, verdadeiro 

paraíso da liberdade primordial e constituinte, o único onde vale a pena 

fundar a morada do homem.  

Esta antítese eutopia/anti-eutopia – esta dualidade de termos 

contrapostos que verbalizam, entre outras modalidades (e.g. uto-

pia/realidade; utopia/distopia; utopia/ideologia), as antinomias profun-

das da razão, do espírito, do modo utópicos ou, se se quiser ainda, do 

utopismo, dessa consciente vontade humana em encarar a vida e querer 

alinhar a sociedade em função de um ideal positivo ou correctivo das 

distorções da realidade), esta oponível determinação do espaço perfeito 

e do espaço imperfeito, conotados, respectivamente, com o campo e a 

cidade, revela-se exemplarmente na literatura portuguesa do século 

XIX, e ainda sob a influência, embora recriada, do espírito romântico, 

numa narrativa (novela, romance?) célebre de Eça de Queirós, que tem 

por título sugestivo A Cidade e as Serras. 



 432 

Publicada já depois da morte do seu autor, em 1901, cerca de 

meio século após a primeira impressão do The Prelude, nela se reflecte 

uma visão axiologicamente antitética do espaço rural e do espaço urba-

no, análoga à do poema narrativo autobiográfico de Wordsworth; análo-

ga, mas veiculada por estratégias literárias de tal modo diferentes que, 

para a ilustração da nossa tese, se exclui qualquer veleidade de exercício 

comparativo textual que não seja o de assinalar a afinidade temática, de 

origem remota na história da literatura e do pensamento ocidentais, do 

binómio campo/cidade, eutopia/anti-eutopia. Convém todavia acrescen-

tar que tal contraposição, sendo em si passível de várias leituras – inclu-

sivamente a que declara a narrativa de A Cidade e as Serras como sendo 

um derradeiro exercício de ironia queirosiana que concita a desvaloriza-

ção dos códigos edénicos nela presentes 191, deve ser cautelosamente 

mitigada por uma aproximação crítica que evite reproduzir o aparente 

maniqueísmo de uma mensagem que reduziria a cidade ao estatuto de 

uma Sodoma irredimível e faria do campo o símbolo de um paraíso per-

feito. Atente-se que o próprio título não associa sintagmaticamente os 

dois substantivos que o compõem por uma disjuntiva, mas por uma co-

pulativa, desde logo um sinal de que não se está perante uma alternativa 

vivencial que se rege pelo princípio da exclusão, (ou a cidade ou as ser-

ras), mas antes por uma continuidade espacial onde prevalecem distintas 

formas de vida, com os seus respectivos condicionamentos e constran-
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gimentos. Refira-se, ainda a este propósito, que na economia temática 

da narrativa tal continuidade está inextrincavelmente associada ao per-

curso de transformação da consciência da personagem principal: de 

adepto fervoroso da cultura e da vida urbanas, Jacinto – (que resumia 

algebricamente as virtualidades de perfectibilidade humana da cultura 

cosmopolita na fórmula "Suma ciência x Suma potência = Suma felici-

dade") – torna-se um prosélito incondicional da vida rural-bucólica, sob 

a adjuvante, e nada discreta, iniciação ou orientação de Zé-Fernandes, o 

narrador-personagem.  

Assim, se é iniludível que em A Cidade e as Serras prevalece o 

tom pastoral e o elogio das virtudes da vida campestre sobre a deprecia-

ção – intencional ou irónica, consoante as leituras – dos ritmos de vida 

urbanos, também é iniludível a ocorrência de informantes narrativos 

(nomeadamente os que se relacionam com a constatação por parte de Ja-

cinto da ignorância dos camponeses e, sobretudo, com a descoberta que 

ele faz das condições de vida miseráveis em que eles trabalhavam numa 

das suas propriedades) que conferem maior verosimilhança a uma des-

crição da vida rural que, de outro modo, surtiria hiper-idealizada.  

Jacinto redescobre pois o sentido da vida e converte-se ao buco-

lismo das serras. Mas não deixa de lançar mão, para corrigir injustiças 

sociais e compensar atrasos técnicos, aos valores culturais e aos benefí-

cios materiais de proveniência urbana, associados ao chamado "proces-
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so civilizacional". Nomeadamente, quando se decide pelo reconheci-

mento de direitos cívicos, incluindo o da escolarização, e pela concessão 

de regalias materiais aos camponeses que trabalhavam nas suas proprie-

dades – (medidas de tal modo benéficas e espectaculares que ele ganha a 

fama de ser uma incarnação do Desejado D. Sebastião) – ou também 

quando faz introduzir algumas moderadas benfeitorias técnicas na sua 

casa de campo ou ainda quando manifesta a intenção de mecanizar os 

processos de produção agrícola.  

Diga-se, de permeio que, ironicamente, o que no início do século 

XXI confere actualidade a uma das mais dissonantes obras do espírito 

cosmopolita da bibliografia queirosiana é exactamente aquilo que à luz 

de uma noção oitocentista de progresso material podia ser definido co-

mo retrógrado ou reaccionário: a da suspeição que o cidadão ilustrado e 

culto, auxiliado pelos milagres da técnica e adepto das revelações da ci-

ência é um paradigma iluminado da humanidade, mesmo que soberba-

mente esquecido ou ignorante das realidades poéticas elementares que 

só o espaço aberto da natureza e não o labiríntico constrangimento da 

urbe pode proporcionar.  

Feitas estas considerações, que apenas servem para relativizar 

uma leitura simplista e maniqueísta de A Cidade e as Serras, passemos à 

ilustração de dois momentos narrativos cruciais da obra, que não só 

exemplificam a dialéctica cidade/campo nela presente, como, por esse 
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meio, demonstram ser uma reificação particular do espírito da utopia na 

sua concreção literária modelada pela polarização temática anti-

eutopia/eutopia. São momentos que, pela sua função simetricamente 

contraditória e antinómica condensam, no corpo da narrativa, uma visão 

distópica da cidade e eutópica do campo, respectivamente. Têm como 

protagonistas as personagens de Jacinto e Zé Fernandes e como cenário 

um espaço situado ao alto: em Paris, o topo da colina de Montmartre, 

nas imediações do Sacré-Coeur; em Portugal, as serranias do Alto Dou-

ro. Ocorrem, portanto, em lugares que, apesar das suas dissemelhantes 

funções representativas, mantêm entre si uma discernível homologia es-

trutural e de correspondência semântica que os eleva à condição de sím-

bolo. Sabemos, pelos exemplos inventariados, como a montanha, a coli-

na ou o monte (assim como a ilha ou o jardim) se constituem, pela sua 

simbologia, numa componente fundamental da gramática elementar das 

representações literárias edénicas-utópicas ou eutopias. De novo as re-

encontramos aqui enuciadas, mas não propriamente na sua função dou-

trinal-religiosa, representativa de um anelo teleológico de passagem pa-

ra o além – como por exemplo no Boosco Deleitoso ou no Pilgrim's 

Progress –, nem de um obstáculo físico a vencer, análogo exterior de 

uma vitória interior, como prova indutora de um alargamento do campo 

da consciência e de uma intuição mística do todo – como na experiência 

relatada por Wordsworth ao atravessar os Alpes. Neste caso, o topo da 
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colina de Montmartre mais não é do que um prosaico miradouro, do 

qual é possível observar uma das mais civilizadas cidades europeias, 

mas ironicamente apresentada como um lugar distópico – com toda a 

sua funesta carga simbólica – na dissertação de Zé Fernandes:  

 

Aí estava pois a Cidade, augusta criação da humanidade. Ei-la aí, belo Jacinto 

! Sobre a crosta cinzenta da Terra - uma camada de caliça, apenas mais cin-

zenta ! No entanto ainda momentos antes a deixáramos prodigiosamente vi-

va, cheia de um povo forte, com todos os seus poderosos órgãos funcionando, 

abarrotada de riqueza, resplandecente de sapiência, na triunfal plenitude do 

seu orgulho, como Rainha do mundo coroada de Graça. E agora eu e o belo 

Jacinto trepávamos a uma colina, espreitávamos, escutávamos – e de toda a 

estridente e radiante civilização da Cidade não percebíamos nem um rumor 

nem um lampejo ! [...] Para este esvaecimento pois da obra humana, mal ela 

se contempla de cem metros de altura, arqueja o obreiro humano em tão an-

gustioso esforço ? Hem, Jacinto ? ... Onde estão os teus Armazéns servidos 

por três mil caixeiros? E os Bancos em que retine o ouro universal? E as Bi-

bliotecas atulhadas com o saber dos séculos? Tudo se fundiu numa nódoa 

parda que suja a Terra.192 

 

Neste trecho as alturas não servem para aproximar o homem da 

bem-aventurança do Céu, mas para o distanciar das agruras da terra. O 

plano elevado de observação permite suspender o efeito ruído, criar es-

paço em relação às formas, aos artefactos urbanos, integrá-los numa vi-
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são abrangente que dilata os horizontes e torna imponderável a densida-

de da matéria. Tudo isto acompanhado por um gradual aprofundamento 

crítico do objecto percepcionado. As alturas podem provocar a vertigem 

da lucidez crítica, e Zé Fernandes, após neutralizar a função e o sentido 

civilizador habitualmente conferidos à cidade, desvalorizando-a no apa-

gamento deliberado das suas virtuais qualidades benignas e positivas e 

depreciando-a como uma "nódoa parda que suja a terra", passa a um se-

gundo estádio, mais virulento, da sua crítica da razão pura urbana –  

para utilizar uma expressão de ressonâncias kantianas. A subida do tom 

da sua exautoração anti-cidade contrapõe-se ao abaixamento das con-

vicções de Jacinto relativas à cultura do cosmopolitismo: animicamente 

desfalecido, entediado com o luxo e o bem-estar, desanimado com os 

insucessos da técnica, cansado do vazio das suas afectadas relações so-

ciais, prestes a mergulhar numa crise de pessimismo cósmico, Jacinto é 

pela primeira vez levado a descrer – sob a influente "facúndia" do seu 

amigo – do valor de realidade e das promessas de felicidade contidas na 

sua cómoda filosofia de urbanidade hiper-civilizada. Eis a oportunidade 

de fraqueza esperada por Zé Fernandes para, num discurso que certa-

mente não desmereceria o aplauso de Wordsworth, identificar a cidade 

como um verdadeiro lugar distópico :   
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Certamente, meu Príncipe – [responde Zé Fernandes a Jacinto] – uma Ilusão! 

E a mais amarga, porque o Homem pensa ter na cidade a base de toda a sua 

grandeza e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Vê, Jacinto! Na cidade 

perdeu ele a força e beleza harmoniosa do corpo, e se tornou esse ser resse-

quido e escanifrado ou obeso e afogado em unto, de ossos moles como tra-

pos, de nervos trémulos como arames, com cangalhas, com chinós, com den-

taduras de chumbo, sem sangue, sem febra, sem viço, torto, corcunda – esse 

ser em que Deus, espantado, mal pode reconhecer o seu esbelto e rijo e nobre 

Adão ! Na cidade findou a sua liberdade moral: cada manhã ela lhe impõe 

uma necessidade, e cada necessidade o arremessa para uma dependência: po-

bre e subalterno, a sua vida é um constante solicitar, adular, vergar, rastejar, 

aturar; rico e superior como um Jacinto, a Sociedade logo o enreda em tradi-

ções, preceitos, etiquetas, cerimónias, praxes, ritos, serviços mais disciplina-

res que os de um cárcere ou de um quartel... A sua tranquilidade (bem tão al-

to que Deus com ela recompensa os Santos) onde está, meu Jacinto? Sumida 

para sempre, nessa batalha desesperada pelo pão, ou pela fama, ou pelo po-

der, ou pelo gozo, ou pela fugidia rodela de ouro! Alegria como a haverá na 

Cidade para esses milhões de seres que tumultam na arquejante ocupação de 

"desejar" – e que nunca fartando o desejo, incessantemente padecem de desi-

lusão e desesperança ou derrota ? Os sentimentos mais genuinamente huma-

nos logo na Cidade se desumanizam! Vê, meu Jacinto! São como luzes que o 

áspero vento do viver social não deixa arder com serenidade e limpidez; e 

aqui abala e faz tremer; e além brutamente apaga; e adiante obriga a flamejar 

com desnaturada violência. As amizades nunca passam de alianças que o in-

teresse, na hora inquieta da defesa ou na hora sôfrega do assalto, ata apressa-

damente com um cordel apressado, e que estalam ao menor embate da rivali-
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dade ou do orgulho. E o Amor, na Cidade, meu gentil Jacinto? Considera es-

ses vastos armazéns com espelhos onde a nobre carne de Eva se vende, tari-

fada ao arrátel, como a de uma vaca! Contempla esse Deus do Himeneu, que 

circula trazendo em vez do ondeante facho da Paixão a apertada carteira do 

Dote! Espreita essa turba que foge dos largos caminhos assoalhados em que 

os Faunos amam as Ninfas na boa lei natural, e busca tristemente os recantos 

lôbregos de Sodoma ou de Lesbos!... Mas o que a Cidade mais deteriora no 

homem é a Inteligência, porque ou lha arregimenta dentro da banalidade ou 

lha empurra para a extravagância. Nesta densa e pairante camada de Ideias e 

Fórmulas que constitui a atmosfera mental das Cidades, o homem que a res-

pira nela envolto, só pensa todos os pensamentos já pensados, só exprime to-

das as expressões já exprimidas: – ou então para se destacar na pardacenta e 

chata Rotina e trepar ao frágil andaime da gloríola, inventa num gemente es-

forço, inchando o crânio, uma novidade disforme que espante e que detenha a 

multidão como um mostrengo numa feira. Todos intelectualmente são carnei-

ros, trilhando o mesmo trilho, balando o mesmo balido, com o focinho pen-

dido para a poeira onde pisam, em fila, as pegadas pisadas; e alguns são ma-

cacos, saltando no topo de mastros vistosos, com esgares e cabriolas. Assim, 

meu Jacinto, na Cidade, nesta criação tão antinatural onde o solo é de pau e 

feltro e alcatrão, e o carvão tapa o céu, e a gente vive acamada nos prédios 

como o paninho nas lojas, e a claridade vem pelos canos, e as mentiras se 

murmuram através de arames – o homem aparece como uma criatura anti-

natural, sem beleza, sem força, sem liberdade, sem riso, sem sentimento, e 

trazendo em si um espírito que é passivo como um escravo ou impudente 

como um histrião ... E aqui tem o belo Jacinto o que é a bela Cidade ! "193. 
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Cidade-ilusão; cidade-desfeada; cidade-desfigurada; cidade- cár-

cere; cidade-carcereira; cidade-teia; cidade-interesseira; cidade-gula; ci-

dade-lúbrica; cidade-impostora; cidade-pérfida; cidade-impiedosa; cida-

de-vaidosa; cidade-rebanho; cidade-histriónica; cidade-poluta; cidade-

desumana; enfim, cidade-caos. Todo este arrolamento, não isento de 

ironia, de atributos negativos que configuram o lugar distópico da cida-

de processa-se por via da desqualificação moral, como se a autêntica 

identidade da polis mais não fosse que uma incarnação estreme de todo 

o vício e de todo o mal, o inferno vivo construído e habitado pela gran-

de massa despersonalizada, arregimentada e explorada; um ser vivo co-

lectivo decaído na sua exorbitada, porém trágica vã glória, separado das 

graças essenciais dispensadas pela natureza.  

Curioso é também o realce dado por Zé Fernandes à actividade 

insaciável do desejo, a essa "arquejante ocupação" de milhares de seres 

aglomerados, a esse móbil da luta pela sobrevivência, o mesmo que age 

na angariação da fama ou na conquista do poder, mas que de facto só 

pode gerar, pela sua ininterrupta qualidade volitiva, "desilusão, desespe-

rança ou derrota." Dizemos curiosa, porque não podemos deixar de o 

conotar com a filosofia da vontade de Schopenhauer, filósofo que, por 

mais de uma vez, fosse para providenciar uma leitura idealista do fenó-

meno da utopia, fosse para o evocar como uma possível influência da 

reflexão de Antero sobre a santidade, fosse também para fundamentar 
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uma passagem da Modern Utopia de Wells ou esclarecer a asserção de 

Bachelard relativa à experiência da contemplação, já chamámos à cola-

ção neste trabalho. Para o filósofo idealista alemão, a vontade é a essên-

cia do mundo (a vontade de viver) e manifesta-se e reproduz-se de modo 

assertivo e conflituoso em tudo o que tem existência fenoménica: é-se 

querendo, é-se desejando, mas, visto que a volição de um ser tende a 

afirmar-se mediante a negação da volição de outro ser, é-se também e 

somente à custa de outros seres. Mas, por outro lado, é-se por participa-

ção de uma mesma e comum vontade essencial, que se objectiva segun-

do diferentes modalidades (mineral, vegetal, animal, intelectual) em tu-

do o que é dado percepcionar, isto é, em todos os fenómenos194. Para a 

análise em curso interessa apenas sublinhar que é por isso, por se parti-

cipar de uma mesma essência, por  se ser um fenómeno singular de uma 

mesma e única vontade (energia) cósmica, que se é fatalmente parte de 

uma unidade comum Eis-nos então diante de uma filosofia que tanto dá 

justificação para a eterna conflituosidade do ser consigo mesmo – e daí 

o seu pendor pessimista – como também dá fundamento à unidade es-

sencial do ser – e daí o seu radical teor optimista. Ora é interessante re-

ferir que num momento ulterior da narrativa somos informados que Ja-

cinto descobrirá na leitura de Schopenhauer uma justificação teórica pa-

ra o seu enorme desencanto do mundo, nela encontrando uma espécie de 

alívio ou confirmação intelectual do seu mal de viver, maleita que pare-
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ce ocorrer ciclicamente, e com maior intensidade, nos fins e nas mudan-

ças de século.195 Mas, pelos vistos, mesmo antes de Jacinto se ter con-

vertido temporariamente à exegese pessimista schopenhaueriana já Zé 

Fernandes deixava entrever, neste seu discurso de exprobação sobre a 

cidade, uma implícita afinidade com a dimensão mais tragicamente pes-

simista da filosofia da vontade do filósofo alemão. Mas também, por ou-

tro lado, com a vertente monista do pensamento schopenhaueriano. Que 

abre para a compreensão da unidade essencial de tudo o que é dado ser, 

para a fundamentação da palingenesia e da multímoda e eterna dança 

cósmica da vontade desdobrada em diferentes graus ontológicos e mul-

tiplicada por infinitos fenómenos. Que abre para a compreensão da co-

mum filiação e idêntica participação fenoménica numa totalidade essen-

cialmente vital. Comunidade e identidade essas que podem gerar, no 

plano da existência humana, uma conduta co-responsável pelo destino 

do outro e pela (optimista e utópica?) propagação do afecto, enfim, pela 

disseminação, não da vontade necessariamente conflituosa e devastado-

ra de viver, mas da vontade livre de amar, da compaixão.  

É pois mediante a filosofia da vontade de Schopenhauer, (a 

qual– não é de mais recordá-lo – é epitomada com a fundamentação do 

fenómeno da santidade no e do mundo), é mediante este princípio de 

explicação racional, (o qual fornece, entre outras possibilidades, e até 

onde o dispositivo racional pode exercer a sua soberana explicação do 
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mundo, uma chave de compreensão das apóstrofes de teor místico-

unitivo wordsworthianas) que se pode ainda iluminar a dissertação que 

Zé Fernandes produz acerca da força da vida cósmica. Inspirado pela 

serena atmosfera nocturna do campo (a acção situa-se agora nas Serras), 

o narrador-personagem, acompanhado por Jacinto, recém-convertido à 

esplendorosa e crua simplicidade da vida rural, ao contemplar as estrelas 

– esses "compostos masculinos do sentimento maternal da natureza", 

como as define Bloch – tece o seguinte discurso, de índole schope-

nhaueriana, e que vividamente contrasta com a contundente crítica, an-

teriormente feita à impiedosa e frustrante emulação individual promovi-

da pela concentração de vontades no espaço urbano:  

 

Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírio e aquele ou-

tro Aldebrã? Que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto, outro 

Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos, somos a obra da mesma Vontade. 

E todos, Úranos ou Lorenas de Noronha e Sande, constituímos modos diver-

sos de um Ser único, e as nossas diversidades esparsas somam na mesma 

compacta Unidade. Moléculas do mesmo Todo, governadas pela mesma Lei, 

rolando para o mesmo Fim... Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, 

da flor do trevo ao mar sonoro - tudo é o mesmo Corpo, onde circula, como 

um sangue, o mesmo Deus. E nenhum frémito de vida, por menor, passa nu-

ma fibra desse sublime Corpo, que se não repercuta em todas, até às mais 

humildes, até às que parecem inertes e invitais.196 
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Assim, enquanto a cidade figura a conflituosa, disseminada e 

distópica actividade volitiva do ser, o campo e as serras são o lugar fa-

vorável à apreensão da indissolúvel unidade do Ser e, consequentemen-

te, à possível realização da "tranquilidade" – esse bem "que Deus com 

ele recompensa os Santos". Com as ressalvas anteriormente enunciadas, 

o campo configura-se nesta narrativa se não como a eutopia acabada, 

então como o único lugar onde a felicidade e a autêntica consumação da 

existência humana são susceptíveis de serem realizadas. À parte a es-

pessura ficcional de A Cidade e as Serras e à parte a problemática do 

reconhecimento da voz e das verdadeiras intenções do seu autor, moti-

vos suficientes para desde logo não nivelarmos a intenção temática des-

ta obra literária com a diáfana narrativa autobiográfica de Wordsworth, 

o facto é que ambas exibem em comum a mesma confiança nas qualida-

des terapêuticas, reconciliadoras, pacificadoras e redentoras da natureza 

rural, encarada não só como o espaço de revigoramento do citadino es-

quecido das remotas origens da vida, mas também, e sobretudo, como o 

espaço de aproximação à real realidade das coisas, de reapreciação de 

uma certa frugalidade de hábitos, essenciais à projecção de uma certa 

concepção de felicidade  

Reiteramos a nossa tese: se esta obra de Eça de Queirós não to-

ma o campo/natureza por uma eutopia em si, então ter-se-á de admitir 

que ela é uma representação (no que este termo significa de distância ou 
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interposição semiótica em relação ao real) eutópica, isto é, uma ideali-

zação desejosamente perfeita do campo/natureza como o único espaço 

possível para a integral realização da felicidade humana. É nesta medida 

que se pode ler a descrição idílica da paisagem serrana do Alto Douro, 

observada por Zé Fernandes e por Jacinto, ambos caminhando a furta-

passo para Tormes, depois de terem descido do comboio que os trouxe 

da cosmopolita Paris. Ora, na nossa linha de leitura, é precisamente esta 

catálise que opera como o momento narrativo simetricamente oponível à 

caracterização distópica da polis feita por Zé Fernandes do topo da coli-

na de Montmartre. Aqui, porquanto a literatura e as palavras podem tra-

duzir a identidade da amena natureza com a ideia de eutopia, tudo o que 

se descreve funciona como uma caracterização emblemática da "optima 

natura", o reverso da péssima Paris. O tom nacionalista, quase messiâni-

co, da primeira asserção do narrador é impertinente para a nossa presen-

te linha de leitura, uma vez que é o conteúdo edénico da descrição da 

paisagem, recorrente de sinestesias e de imagens imprescindíveis à 

composição de qualquer paraíso terreal, que nos interessa apontar. En-

tremos então, sem mais pausas analíticas – e, se possível, com a mesma 

naturalidade com que uma personagem do filme Sonhos, do realizador 

japonês Kurosawa, entra na cena representada pelo quadro que contem-

pla de Vincent Van Gogh, a Ponte de Arles –neste quadro bucólico 
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queirosiano, sinédoque possível de uma configuração espacial e de uma 

condição ontológica eutópicas: 

 

Com que brilho e inspiração copiosa a compusera [à beleza natural] o divino 

Artista que faz as serras, e que tanto as cuidou, e tão ricamente dotou, neste 

seu Portugal bem-amado! A grandeza igualava a graça. Para os vales, podero-

samente cavados, desciam bandos de arvoredos, tão copados e redondos, de 

um verde tão moço, que eram como um musgo macio onde apetecia cair e ro-

lar. Dos pendores, sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendi-

am o seu toldo amável, a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragrân-

cia. Através dos muros seculares, que sustêm as terras liados pelas heras, 

rompiam grossas raízes coleantes a que mais hera se enroscava. Em todo o 

torrão, de cada fenda, brotavam flores silvestres. Brancas rochas, pelas encos-

tas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo vento e pelo sol; ou-

tras, vestidas de líquen e de silvados floridos, avançavam como proas de ga-

leras enfeitadas; e, de entre as que se apinhavam nos cimos, algum casebre 

que para lá galgara, todo amachucado e torto, espreitava pelos postigos ne-

gros, sobre as desgrenhadas farripas de verdura, que o vento lhe semeara nas 

telhas. Por toda a parte água sussurrante, a água fecundante... Espertos regati-

nhos fugiam, rindo com os seixos, de entre as patas da égua e do burro; gros-

sos ribeiros açodados saltavam com fragor de pedra em pedra; fios direitos e 

luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas dos barran-

cos; e muita fonte, posta à beira de veredas, jorrava por uma bica, beneficen-

te, à espera dos homens e dos gados... Todo um cabeço por vezes era uma se-

ara, onde um vasto carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e 
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seu guarda. Em socalcos verdejavam laranjais rescendentes. Caminhos de la-

jes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retouçando: – ou 

mais estreitos, entalados em muros, penetravam sob ramadas de parra espes-

sa, numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos então alguma ruazi-

nha de aldeia, dez ou doze casebres, sumidos entre figueiras, onde se esgaça-

va, fugindo do lar pela telha vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos 

cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam 

ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e for-

ça. Um esparso tilintar de chocalhos de guizos morria pelas quebradas....197 
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10. Por fim a viagem imaginária e a viagem marítima: 'do 

mito chega-se à utopia pelo caminho verdadeiro '. Do paraíso à uto-

pia passando pelas ilhas ideais/reais, idealmente realizadas ou real-

mente idealizadas de: Bragman, Oxidrace, Gynoscriphe, (Mandevil-

le); Ceilão (Duarte Barbosa); Vera Cruz (Pêro Vaz de Caminha); 

dos Amores (Camões); Calempluy (Fernão Mendes Pinto). Pequim e 

a China na 'utopia evanescente' da Peregrinação. 

 

 

Depois desta longa viagem pelo imaginário edénico-pastoral-

eutópico nas literaturas portuguesa e inglesa, deste périplo por lugares 

literários seleccionados, temática e esteticamente representativos da tese 

em curso sobre o espírito da utopia; depois desta visita bilingue, alter-

nada e encadeada por textos projectados quer a partir da influência 

exercida pela força ideológica e doutrinária dos doze famosos versículos 

(5-17) do segundo capítulo do Genesis da Bíblia, quer pela actualização 

do mito de uma idade de ouro original ou do mito da existência de luga-

res afortunados ou ainda pela pregnância do "eterno pastoral" – veicula-

dos pela matriz greco-latina da cultura ocidental; depois do reencontro 

com o eutópico-lugar-aqui-real-ideal-da-natureza; depois do desenho 

desta longa exegese – que continua a ter por referência central e formal 

a Utopia de Thomas More – há que fechá-la, regressando ao primeiro 

ponto com que abrimos a exposição deste capítulo. 
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Prossigamos pois ao reencontro da díade utopia-viagem e reto-

memos a referência então feita, reverberando uma das principais moti-

vações deste trabalho, a importância que as viagens e as descobertas 

marítimas europeias – iniciadas no século XV pelos portugueses – tive-

ram na modelação do género narrativo da utopia. Foi nesse contexto que 

nomeámos um texto famoso, datado de meados do século XIV, Mande-

ville´s Travels, ilustrativo da óbvia anterioridade da viagem eminente-

mente imaginária sobre a viagem verdadeiramente real na projecção de 

espaços fantásticos. A diferença, quanto ao grau de verosimilhança e à 

natureza do conteúdo temático, entre esta narrativa de viagens e o géne-

ro literário inaugurado por Thomas More é a diferença qualitativa entre 

mitos ancestrais e utopia, isto é, entre a perpetuação de ideias fabulosas 

provenientes da antiga civilização mediterrânica, amalgamadas por 

crenças medievais cristãs – nomeadamente as que se relacionam com a 

existência de ilhas fantásticas e com a localização do paraíso terreal a 

oriente – e a sua transformação em representações, também elas imagi-

nárias, porém sociologicamente sobredeterminadas e reajustadas a uma 

concepção menos simbólica, mais próxima da descrição empírica-

racional do mundo, decorrentes historicamente das novas descobertas 

geográficas e das novas certezas toponímicas. Mas é evidente, à luz de 

uma explicação abrangente como a que temos vindo a ensaiar – remissí-

vel, em última análise, à tese da predisposição antropológica (a nostal-
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gia do paraíso) e aos próprios fundamentos religiosos e culturais da civi-

lização ocidental –, que as emergentes utopias literárias do século XVI e 

XVII, nomeadamente a de Thomas More e a de Francis Bacon, retomam 

e dão continuidade, transformada, claro está, aos mitos, sonhos e ideali-

zações ôntico-pastorais-sociais, a matéria das efabulações míticas pro-

jectadas a partir da literatura e da cosmografia da Antiguidade Clássica, 

e que se prolongaram, recicladas sob a dominante cristianização do co-

nhecimento, por toda a Idade Média. 

Na realidade, as Mandeville's Travels constituem um bom exem-

plo narrativo dessa permeabilidade à efabulação mítica. O mundo surge 

ainda aí pensado, ordenado e perspectivado em conformidade com a tí-

pica representação cartográfica medieval – caldeada por informes da an-

tiga geografia greco-latina – de 'T em O' : a Terra, com a forma de uma 

ilha cercada pelo Oceano primordial, divide-se em três grandes conti-

nentes, Europa e África – separadas pelo eixo vertical do mar Mediter-

râneo – e Ásia – separada dos outros dois pelo eixo horizontal formado 

pelos braços do mar Negro – rio Tanais e do mar Roxo / rio Nilo. Jeru-

salém ocupa o centro, situando-se o oriente (as três Índias que integram 

a Ásia) no semi-circulo compreendido entre a periferia circular do 'O' e 

a linha horizontal do 'T'.198  

De autoria não completamente determinada, foi a narrativa Man-

deville's Travels (cerca de 1360) originariamente composta em língua 
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francesa, como era, aliás, corrente na corte anglo-normanda do século 

XIV. A avaliar pelo número de traduções que dela se conhecem, reali-

zadas nos dois séculos subsequentes (além das três principais versões 

inglesas do século XV – "The Cotton Text"; "The Egerton Text"; "The 

Defective Text" – registam-se as traduções quatrocentista, em latim, e 

quinhentistas em várias línguas vernáculas), pode-se facilmente concluir 

que foi uma obra que conheceu larga circulação e divulgação no fim da 

Idade Média199. Espécie de compilação recriada de várias fontes narrati-

vas – cartas, crónicas de viagem, roteiros – tanto o plano da composição 

das Mandeville's Travels como a interpolação dalguns episódios e cenas 

de teor mítico-fantástico não são, todavia, inteiramente originais A in-

vestigação erudita não deixou de reconhecer a assimilação, se não mes-

mo o decalque nalgumas passagens, de diversas vozes autorais e de pa-

ráfrases, em especial, de Vincent de Beauvais (?-1264) e da sua enciclo-

pédia Speculum Mundi .  

Espécie de breviário/guia de viagem, trata-se portanto de um 

romance geográfico, de uma narrativa construída segundo uma sequên-

cia de quadros-síntese, em que o real se confunde com o simbólico, con-

tendo informações toponímicas, etnográficas, linguísticas que perfazem 

e assinalam as diferentes etapas do roteiro supostamente seguido pelo 

narrador (e presumível autor), Mandeville, na sua peregrinação a Jerusa-

lém. Demandando, a partir das ilhas Britânicas, a cidade santa que em 
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meados do século XIV era considerada o centro do mundo, uma vez este 

alcançado, é todo o misterioso e grande oriente que se abre ao narrador 

Mandeville como espaço excêntrico de perscrutação viandante mas 

também como matéria de narração fantasiante. Nesse périplo terá atra-

vessado e percorrido os grandes reinos asiáticos do Cataio, da Pérsia e 

da Índia, separados entre si por áridos desertos, vales sombrios, regiões 

tórridas – zonas habitados por criaturas fantásticas e medonhas –, e terá 

também visitado sociedades-ilhas (umas infernais, outras adâmicas), ad-

jacentes ao reino imperial cristão do Preste João.200 A seguir à descrição 

deste mítico e esplendoroso império, algures situado na Índia, a oriente 

da Pérsia e do Cataio – e que, de acordo com as concepções cosmográfi-

cas do narrador, ocuparia uma posição simétrica relativamente à Ingla-

terra – 201 o relato da viagem continua através das referidas sociedades-

ilhas, até se suspender no capítulo ou sintagma narrativo imediatamente 

subsequente àquele em que é descrito o paraíso terreal. Três vectores 

topológicos fundamentais estruturam, por consequência, a geografia 

real-mítica desta narrativa: a Inglaterra, o reino do Preste João e o Paraí-

so.  

Com alguns traços de caracterização susceptíveis de poderem ser 

classificados como homólogos aos do legislador-sábio das sociedades 

tidas por ideais (aos do rei-filósofo da República de Platão, aos do so-

nhador social Utopus e, sobretudo, aos do rei-sacerdote Solomona), o 
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Preste João, imperador e presbítero cristão, deles se diferencia por não 

ser o criador de nenhum ideal sociológico estatuído por princípios de 

estrita racionalidade ordenadora. A sua imagem identifica-se, antes, com 

a de um divino soberano, senhor supremo de uma ideal comunidade 

cristã modelada segundo as esperançosas e imaginosas projecções míti-

cas da Cristandade ocidental. Tal como é caracterizado nas Mandeville's 

Travels, o reino do Preste João cumpre, por consequência, uma função 

mítica, isto é, inscreve-se na lógica narrativa de uma crença ideal, não 

uma função utópica, isto é, não se inscreve numa lógica narrativa orien-

tada para a descrição de um programa de perfectibilidade social. Mas 

nessa sua dimensão mítica não deixa, todavia, de se aparentar com outro 

traço de caracterização inerente à funcionalidade das narrativas utópi-

cas: a de se constituir (seja subtil, seja insidiosamente) como o contra-

ponto da realidade dada, como o simétrico reino ideal cristão do oriente, 

antípoda do reino cristão ocidental da Inglaterra. Apesar disso, o dese-

nho deste reino ideal não exclui a ambiguidade. Por um lado, contém-se, 

por sinédoque, mas também por hipérbole, na magnificação da sua ri-

queza e, sobretudo, na figuração do poder e do luxo do seu grande mo-

narca – de que a descrição de um dos seus palácios, ao jeito dos muitos 

que povoam os cenários da narrativa oriental das Mil e uma Noites, ser-

ve de exemplo: de ébano, com cúpulas de oiro e adornadas por rubis cu-

jo brilho simula o das estrelas, as janelas são de cristal, as portas feitas 
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de pedras preciosas e com barras de marfim, as mesas de esmeraldas, 

etc, etc; tudo de tal maneira raro e rutilante, que, com tal descrição, o 

autor/narrador mais parece querer reproduzir o luxo de uma corte papal, 

simulacro material do Céu na Terra, imagem de uma (primária e vulgar) 

concepção de plenitude espiritual identificada com o luxo asiático. Mas, 

por outro lado, como faz notar Manuel João Ramos no seu ensaio sobre 

o Preste João202, o imperador, tal como surge caracterizado nesta narra-

tiva, é também sacerdote-pontífice de um Deus que se fez homem e se 

deixou humilhar, sacrificando-se para redimir a sua criação. Em tempos 

de paz, o Preste João dá, de algum modo, testemunho desta teologia 

quando, nas suas deslocações, se faz acompanhar por uma simples cruz 

de madeira, o símbolo central da soteriologia cristã, sem quaisquer 

adornos bizantinos. Pelo transporte dessa cruz, bem assim como pelo 

hábito de colocar diante de si uma travessa de ouro cheia de terra, sím-

bolo da impermanência da vida material, a imagem do imperador sub-

sume-se à do presbítero que personifica os valores da humilde compai-

xão e do desapego material, associados ao exemplo da vida de Cristo. 

Entre a Índia cristã do império do Preste João, fragmentado em 

grandes ilhas por efeito das inundações dos rios que brotam do Paraíso, 

e o próprio Paraíso terreal, situado a oriente, são-nos apresentadas uma 

legião de outras sociedades-ilhas. A relação entre estes três vectores tex-

tuais é complexa e já foi devidamente elucidada no ensaio acima referi-
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do de Manuel João Ramos. Para a nossa análise – auxiliada pela linha 

de leitura proposta por este autor – importa apenas destacar que essa re-

lação é estruturada segundo dois eixos traçados a partir do império do 

Preste João, um, para sul, outro, para oriente, em torno dos quais estão 

ordenados dois tipos de sociedades-ilhas antagónicas. As que são pro-

jectadas para sul manifestam traços (distópicos) de progressiva degene-

rescência humana e civilizacional, enquanto as que são projectadas para 

oriente, no sentido do Paraíso, denunciam traços (eutópicos) de aperfei-

çoamento nas relações sociais e humanas, traços que se vão intensifi-

cando até à representação de regimes vivenciais onde predomina a com-

pleta naturalização e des-culturalização do homem social. Assim, por 

motivos opostos às ilhas situadas a sul, isto é, por determinação de uma 

contínua espiritualização dos espaços próximos do paraíso terreal, a re-

presentação das ilhas situadas para oriente é feita não somente de modo 

a acentuar a perfeição da sua vida social como também a destacar a total 

ausência de regras e de ordenamentos civilizacionais.  

A Índia (e este termo não só serve para designar a Índia do Pres-

te João, como é também extensível aos dois outros reinos aquém do seu 

Império, o Cataio e o Persa) é genericamente apresentada como uma ter-

ra onde predomina o insólito e o maravilhoso, constituída por muitos 

reinos continentais e insulares, alguns deles muito prósperos, férteis e 

civilizadíssimos (utilizamos a versão moderna do Egerton Text, a mais 
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completa das três principais traduções originais inglesas): "And the land 

of India is the most plentifous land of folk that is overwhare [anywhere], 

because of the great commodities that is therein. In that land is no beg-

gar ne no poor man." 203. Terra povoada também por muitas nobres ci-

dades – mais de duas mil –, algumas delas caracterizadas de modo fugaz 

e feito segundo o registo do maravilhoso, proto-utópico, digamos assim, 

são-nos descritas como notáveis modelos urbanos e sociais. Incluem-se 

neste conjunto, por exemplo, a planificada e geométrica Latoryn – 

"There is no city in the world better ordained" –; a fluvial e fortificada 

Cassay – "[...] the City of Heaven. [...] This city is bigged [built] on the 

same manner that Venice is bigged; and there are therein twelve thou-

sand bridges and more. [...] And there dwell many Christian men and 

many merchants of divers nations, for the country is wonder plentifous 

and good, and full manner of riches" –; a bela e harmoniosa Chibense – 

"a fair city and good" –; e a opulenta e justa Iamcalay – "a fair city and 

a rich." 204 

Mas se no seu breve esboço descritivo estes lugares são imagi-

nados segundo o modelo civilizacional urbano, e segundo o motivo da 

perfeita ordenação social (tão caro às planificações e aos ordenamentos 

político-administrativos dos utopistas), outros há – os mais orientais, 

precisamente os que mais expostos estão às emanações da natureza im-

poluta e às vibrações espirituais do Paraíso – terreal, em que se verifica 
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uma completa ausência de regulamentação social, o abandono de qual-

quer sistema ou forma de aculturação a favor de uma natural e espontâ-

nea coabitação pacífica entre os seus habitantes entregues a uma vida de 

frugalidade, de temperança, de renúncia aos bens deste mundo, isto é, a 

práticas favoráveis à sua vontade de elevação espiritual. Frugalidade e 

sobriedade de vida algo semelhante ao despojamento existencial e ao 

desapego das coisas materiais que definem o traço característico dos 

Macariens ou Felizes, na Utopia de Thomas. More.  

Esta derrogação da necessidade de se configurarem institucio-

nalmente as relações sociais, que caracteriza as comunidades mais a les-

te visitadas/imaginadas por Mandeville, é extensível à própria religião. 

Em Bragman, em Oxidrace e em Gynoscriphe, o sentido religioso da vi-

da dos seus habitantes, muito embora seja avaliado e identificado, pelo 

narrador, por referência ao ideário cristão, não reproduz nenhum es-

quema prosélito, não se manifesta através da mediação de nenhuma dou-

trina dogmática: a natural espiritualidade daqueles povos era inerente à 

natural santidade de vida que levavam. Assim, acerca dos nativos de 

Bragman, ficamos a saber que, apesar de não serem cristãos, " 

 

[T]hey live a commendable life, and are folk of good virtue and flee all vices 

and sin and malice, and they keep well the Ten Commandments, for they are 

neither proud, ne covetuous, ne lecherous, ne gluttons; and they do nought to 

another man but as they would were done to themselves. They set nought by 
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riches of this world, ne by having of earhly goods. [...] This isle [...] some 

men call it the Land of Faith. In this isle are no thieves, ne men murderers, ne 

common women, ne beggars; but they are as clean men of conversation and 

als good as they were men of religion. [...] And they live so temperately and 

so soberly in meat and drink that they are the longest living folk of the world; 

and many of them die of pure eld [age] without sickness when the kind fails 

.205  

 

Tanto nesta ilha, como em Oxidrace e Gynoscriphe "where for 

the most part they hold the manners of the Bragmans, living innocently 

in lewty [loyalty] and in love and charity ilk one til other; and they go 

evermore naked"206 –  tudo se conjugava, incluindo os favores do clima, 

para que os seus habitantes vivessem livre e espontaneamente as virtu-

des e as graças pré lapsarianas e, mesmo sem o saberem, colhessem dos 

benefícios e da energia espiritual emanada desse microcosmo de felici-

dade originária e perfeita, o jardim do Paraíso terreno – que numa narra-

tiva de viagens do século XIV é ainda apresentado como uma realidade 

geográfica evidente. Paraíso, cuja descrição é precedida da referência à 

ilha da Taprobana, a penúltima ilha habitada (a última é a mítica Thule), 

segunda informa Mandeville, onde reina um monarca vassalo do Preste 

João. A Taprobana define-se por possuir uma única maravilha: nela la-

boram formigas gigantes do tamanho de cães, que refinam, acumulam e 

defendem da cupidez humana o muito ouro ali existente. Esta referência 
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à actividade gratuita e mecânica em acumular ouro por determinação 

instintiva – associando-a à satisfação de uma necessidade biológica de 

frenéticos insectos gigantes –, não cumpre apenas uma função narrativa 

fantástica; na sua subtil ironia, tal referência comporta uma óbvia desva-

lorização do metal precioso como unidade de aferição da riqueza mate-

rial, algo inútil numa das ilhas mais próximas do modo de vida puro e 

natural que deveria ter lugar no inacessível Paraíso.207 (Recorde-se, a 

este propósito, que também na Utopia de More se praticava a desvalori-

zação do ouro, a ponto de os utopianos o utilizarem no fabrico de objec-

tos de mera utilidade sanitária)208. Inacessível era portanto, o Paraíso, 

tanto por terra como por mar, tanto por causa dos desertos, dos terríveis 

animais que os habitavam, como devido à intransponível cadeia monta-

nhosa que o rodeava, tanto por causa do insuportável ruído, como devi-

do às tempestuosas vagas que se levantavam contra quem procurava 

demandá-lo por meios navegáveis. No entanto, e confessando que o seu 

conhecimento do Paraíso era necessariamente incompleto por nele não 

ter estado, facto que muito lamenta, Mandeville passa-nos a descrever o 

que lhe foi comunicado por homens dignos de crédito, nativos das ilhas 

mais próximas, (precisamente as que se situam no raio de acção das in-

fluências edénicas). E é como se regressássemos ao desenho clássico do 

jardim do Éden, ao estereótipo gravado, por exemplo, em língua portu-

guesa no Orto do Esposo, obra composta na mesma centúria das Man-
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deville's Travels, mas de teor qualitativamente diferente desta narrativa 

de viagens: enquanto no primeiro exemplo o desenho do Paraíso consti-

tui-se como ponto de partida para uma dissertação exegética que pros-

segue um desígnio ético-espiritual, no último subordina-se a uma função 

estético-narrativa, ocorre como ponto de chegada de uma viagem emi-

nentemente imaginária e, em grande parte, relatada conforme à visão 

mítico-geográfica do mundo. Voltemos pois a rever, em língua inglesa, 

na versão do Egerton Text das Mandeville's Travels, a imagem elemen-

tar do Paraíso terreal, dessa esperança topográfica ainda activa na men-

talidade do fim da Idade Média, dessa construção ideada do lugar-

perfeito-outro:  

 

Paradise terrestrial, as men say, is the highest land of the world; and it is so high that 

it touches near the circle of the moon. [...] Paradise is closed all about with a wall; 

[...] It is all moss begrown and covered so with moss and with brush that men may 

see no stone, ne nought else whereof a wall should be made. The wall of Paradise 

streches from the south toward the north; and there is no entry open into it, because 

of fire evermore burning, the which is called the flaming sword that God ordained 

there before the entry, for no man should enter. In the midst of Paradise is a well out 

of the which there come four floods, that run through divers lands. These floods sink 

down into the earth within Paradise and run so under the earth in far countries. The 

first of these floods [which] is called Phison or Ganges, springs up in India under the 

hills of Orcobares, and runs eastward through India into the great Ocean. In that river 

are many precious stones and great plenty of the tree that is called lignum aloes. [...] 
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The second river is called Nilus or Gyon; [...] The third river is called Tigris, that is 

to say Fast Running; [...] The fourth river is called Euphrates, that is all mickle at say 

as Well Bearing; 209 

 

Mas, tal como escreveu Vitorino Magalhães Godinho na sua 

obra sobre a temática dos descobrimentos, Mito e Mercadoria, Utopia e 

Prática de Navegar, séculos XIII-XVIII, ao referir-se à pluralidade de 

sentidos associados ao processo da viagem e aos factores históricos 

complexos que intervieram na gesta das navegações atlânticas e orien-

tais, mais concretamente ao comentar a tensão inscrita nos Lusíadas en-

tre a crítica à expansão marítima e territorial como mero projecto de 

vanglória e cobiça (a objurgatória do Velho do Restelo) e o louvor das 

navegações marítimas enquanto projecto teleológico de realização e re-

cuperação, pelo amor e pela justiça, da Idade de Ouro da humanidade (a 

ilha dos amores) – : "do mito chega-se à utopia, pelo caminho verdadei-

ro"210. E o caminho verdadeiro, que inspirou a redacção da Utopia de 

Thomas More ou da New Atlantis de Francis Bacon, que se mostrou es-

sencial na criação da sintaxe do género literário dedicado à descrição de 

sociedades ideais – e que já conduzira à demanda de ilhas míticas, até 

mesmo do Paraíso pelas naus de Colombo – esse caminho foi o das ro-

tas prosseguidas por diferentes mares, foi o mar, essa "substância utópi-

ca", como o define Lapouge, e tão tópica para os pioneiros navegadores 

atlânticos portugueses de quatrocentos e de quinhentos.  
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Para concluirmos este capítulo há pois que mencionar alguns 

textos redigidos em língua portuguesa que, precisamente, ilustram a dí-

ade utopia-viagem em três vertentes, a saber: (i) a documental-histórica, 

fonte de inspiração – devido à distância geográfica, à alteridade conti-

nental e ao exotismo cultural de tribos e sociedades ocidentais-índias e 

orientais indianas – do imaginário utopista renascentista (de que servem 

de exemplo, a Carta de Pêro Vaz de Caminha e o Livro de Duarte Bar-

bosa); (ii) a puramente imaginada (a ilha dos amores de Os Lusíadas); 

(iii) a documental-histórica-imaginada que se expõe como um desenho 

utópico, como uma representação social idealizada pelo olhar de espan-

to do estrangeiro europeu (A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto). 

E porque tínhamos ficado com uma descrição do Paraíso a orien-

te, e com a referência ao Ganges, identificado com o edénico Pison da 

Bíblia, vejamos como essa mítica crença perdura ainda num texto da 

época dos descobrimentos, que é um exemplo da literatura real de via-

gens, de um navegante português.  

O Livro do Oriente de Duarte Barbosa é uma espécie de breviá-

rio geral, um informe compósito reunindo matérias de índole geográfica, 

etnográfica, económica e política, sobre muitos reinos e paragens orien-

tais, abrangendo uma vasta área litoral desde o cabo de São Sebastião, 

no Sul da África Oriental, até ao arquipélago de Riú Kiú, ou país dos 

Léqueos, situado no Mar da China, entre a Ilha da Formosa e o Japão. A 
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sua redacção, terminada entre 1516 e 1519 (a historiografia não é unâ-

nime quanto à data precisa da conclusão do informe), é da autoria da 

pessoa que ostenta o seu nome no título do livro, e acerca da qual ainda 

pairam dúvidas sobre a sua verdadeira identidade. Tudo leva a crer tra-

tar-se, no entanto, de um membro da tripulação da frota de Fernão de 

Magalhães (1480-1521), que terá perecido, tal como o seu comandante, 

no decurso da primeira viagem de circum-navegação do globo terres-

tre.211  

Este exemplo da literatura de viagens associada à expansão ma-

rítima pode ser lida como uma boa demonstração narrativa do olhar e do 

saber de experiência feito dos mareantes portugueses, pioneiros, de en-

tre os europeus, a navegar no Índico e no Pacífico, e pioneiros também 

na redefinição cartográfica conforme à verdade da geografia desses oce-

anos e dos reais contornos litorais do continente asiático. Isso mesmo é 

demonstrável pela evolução no rigor das representações planisféricas 

feitas por cartógrafos portugueses do primeiro terço de Quinhentos, 

desde o mapa de Cantino, de 1502, tido como o primeiro planisfério 

moderno, de autor anónimo português, ao de Lopo Homem, de 1519, e 

ao mapa-mundo de Diogo Ribeiro, de 1529212. Precisamente, associado 

a este processo de redefinição e pormenorização cartográfica dos con-

tornos litorais do mundo asiático, estão as descrições dos muitos reinos 
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e povos que os habitavam, em livros como o de Duarte Barbosa ou a 

Suma Orienta de Tomé Pires (1465?-1540?).  

Tínhamos referido acima a perduração do mito do Paraíso terreal 

no Livro de Duarte Barbosa; convém agora precisar que a sua referên-

cia nada tem a ver com a tentativa de descrevê-lo ou até de situá-lo geo-

graficamente, como sucede nas Mandeville's Travels. No texto do autor 

português essa referência ocorre a propósito do rio Ganges – também 

nomeado, como antes vimos, na narrativa de Mandeville como um dos 

quatro rios que correm do Paraíso –, mas é feita com o relativo distanci-

amento de um cronista que se limita a reproduzir uma informação acerca 

de uma crença local, crença que ele descodifica por analogia com as re-

presentações mítico-religiosas do seu próprio quadro ideológico. Assim, 

o reino de Otisa, no extremo nordeste da Península Indiana: "  

 

[T]em hum rio que chamaom Ganges [...]. ha este rio Ganges vem todolos os Gentios 

em romaria, e lavam-se nele, dizendo que niso se salvaom, por ele sair da fonte do 

Paraíso tereste: este rio he muy grande e fermoso dambalas bandas, e muy pouoado 

de riquas e fermosas cidades de Gentios. [...] ha gente delas he muy delguada e riqua; 

pola maior parte saom escaços e pouquo gastadore, e ha tera he de muy bõos ares, de 

muytas aruores, e ruas cheirosas; uiuem todos com muy pouquo trabalho, nom ha 

nela demasia de frio nem quentura, antes he muy bem temperada.213 

Tal como as míticas sociedades-ilhas de Catay ou mesmo de 

Bragman, tidas pelo narrador Mandeville por modelos – a primeira de 
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prosperidade social, a segunda de conduta ética-espiritual –, também o 

reino de Otisa e das suas "ricas e formosas cidades" são descritas por 

Duarte Barbosa mediante traços idealizantes, tanto no que diz respeito à 

temperança do clima como dos hábitos das suas gentes. Com a diferen-

ça, todavia, de que esta apresentação subsume-se a um informe global-

mente despojado do inverosímil maravilhoso. É assim que em Mande-

ville, a descrição da mítica ilha de Taprobana – esboçada sob a influên-

cia directa do enciclopedista Vincent de Beauvais, que, por sua vez, se 

inspirou no compilador romano de história natural Plínio (23-79) –, dá 

lugar, em Duarte Barbosa, à descrição da ilha real de Ceilão, homóloga 

concreta daquela designação diáfana (Taprobana), mas agora sem a no-

tícia maravilhosa de ser habitada por formigas gigantes que se ocupam 

em guardar montanhas de ouro refinado; porém, ainda com a notícia 

fantástica, mas agora comunicada com a objectividade neutra de um 

etnógrafo que se limita a registar uma lenda muçulmana local, da exis-

tência, numa "mui alta serra", num altíssimo "pico de pedra", de um ves-

tígio de pegada bem "afigurada" de Adão (a quem chamam de Adamba-

ba), derradeiro sinal da presença do "nosso padre" na terra, antes de ter 

subido dali aos céus.  

A despeito da verosimilhança factual do seu conteúdo, o teste-

munho que nos é fornecido pelo autor português sobre a ilha de Ceilão 

não deixa de traduzir uma espécie de enlevo edénico pelo que observou: 
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é dessa amálgama, entre o registo objectivo e o apreço subjectivo da 

realidade nova que se lhe desvela, que são feitos alguns dos quadros to-

pográficos e sociológicos que, em sequência narrativa e em direcção ao 

oriente, nos vai apresentando. Sirva então de exemplo do método de ex-

posição realista, tingido por um certo tom de encanto idealizante, dos 

lugares observados por Duarte Barbosa, o seguinte fragmento sobre a 

ilha de Ceilão:  

 

Leyxando estas ilhas de Maldio, indo mais ha ho diante onde dá volta o Cabo 

Camorim, estaa ha grande ilha que os Mouros, Arabes, Persas, e Sorianos 

chamão Ceilam, e os Indios Tenarisim, que quer dizer terra das delicias, hon-

de el Rey noso Senhor tem hua fortaleza de trato nouamente feita, que fes 

Lopo Soares sendo gouernador da India: [...] Nascem aqui muitos e excellen-

tes frutos, os montes estão cobertos de laranjas doces e formosas, de tres ou 

quatro especies de sabor, e algumas tem a casca mais doce do que o sumo, e 

são maiores que os Pomos de Adão; os limões doces são excellentes, huns 

grandes e outros pequenos, docissimos: ha muitas outras variedades de frutos, 

que não se achão nas nossas partes; as arvores estão carregadas delles todo o 

anno, e continuamente se vem flores e fruto maduros e verdes. Acha-se tam-

bem huma grandissima abundancia de carnes de toda a sorte, de mui diversos 

animaes e aves, todas delicadas, ha igual abundancia de peixes, que se pescão 

junto à Ilha. [...] Tambem ha nesta ilha muyta pedraria de muytas maneiras 

[...] Junto a esta Ilha dentro do mar está hum banco coberto de dez ou doze 
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braças d'agoa, nonde se acha grandissima quantidade de pérolas miudas e 

grossas, e algumas dellas em forma de pera.214 

 

Também a Ceilão, e por maravilhoso acaso, terá chegado Hytlo-

deu, o mareante português, narrador da Utopia, com cinco dos seus 

companheiros, após ter visitado muitos reinos e comunidades do novo 

mundo. De acordo com o relato feito por Peter Gilles a Thomas More no 

Livro I da Utopia, de Ceilão (Taprobana) Hytlodeu terá seguido para 

Calecute – (o famoso entreposto comercial indiano, aonde a 20 de Maio 

de 1498 haviam aportado as primeiras naus vindas do ocidente, as de 

Vasco da Gama –) e de Calecute terá regressado a Portugal, trazendo, 

entre as suas indeléveis recordações de viagem, o informe sobre a "óp-

tima República", o modelo de sociedade ideal, digno de inspirar a re-

forma das sociedades europeias quinhentistas.  

Apesar de não ser possível traçar nenhuma influência directa do 

Livro de Duarte Barbosa na Utopia de More (hipótese desde logo arre-

dada pelo confronto da data de publicação de ambas as obras)215, o que 

importa sublinhar é que as navegações e os relatos acerca de terras e 

gentes excêntricas (em relação ao centro relativo ocupado pela civiliza-

ção mediterrânica-europeia) favoreceram a transformação ou reutiliza-

ção da matéria mítica ocidental de feição onírica e confabuladora, quer 

acerca da topografia fantástica, quer acerca do lugar melhor-outro. Sob 
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o efeito deslumbrante das novas descobertas geográficas, etnográficas e 

sociais, as representações de sociedades maravilhosas, puramente ima-

ginadas, e as especulações espaciais sobre o paraíso bíblico e outras 

ilhas míticas deram lugar à composição de uma narrativa (re)fundadora 

de um género literário específico – a utopia literária – tematicamente 

orientada para uma dissertação racionalista, na linha da exegese pratica-

da por Platão na República, da mecânica social visando a felicidade do 

maior número.  

Na Europa do Renascimento as viagens marítimas e suas revela-

ções adquiriram um sentido homólogo, tornaram-se quase réplicas das 

viagens imaginárias e suas especulações, ou, como escreve Magalhães 

Godinho: "Da realidade salta-se para o mito-projecto, em contraposição 

aos mitos do passado. E a linha utópica desenrola-se ao longo destes 

tempos de aventuras confundindo o real e o fantástico. Ou se busca nos 

«selvagens» a Idade de Ouro a reconstruir, ou nos impérios o modelo 

para assentar a sociedade em novos alicerces [...]."216 

Convém, no entanto, esclarecer que a notícia da sociedade real 

que está na origem do modelo fundador do género narrativo utópico, is-

to é, a fonte informativa contendo uma descrição etno-sociológica, ins-

piradora da composição da Utopia, tanto pode ter sido um relato escrito 

acerca de uma civilização ameríndia localizada no novo mundo, a oci-

dente, como um relato escrito ou oral acerca de uma comunidade da Ín-
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dia, a oriente. Esta última tese é sustentada pelo Professor Luís de Ma-

tos, que aponta a ilha de Ceilão como uma hipótese inspiradora da re-

dacção da Utopia, baseando-se, fundamentalmente, nos seguintes argu-

mentos: (i) que a viagem marítima de Hytlodeu, resumida no Livro I, 

Brasil-Ceilão-Calecute-Lisboa, já tinha sido levada a cabo por navega-

dores portugueses, nomeadamente pela armada comandada por Diogo 

Lopes Sequeira, em 1508, oito anos, portanto, antes de a publicação da 

narrativa de More, e que este deveria ter sabido dela por meio de algum 

contacto pessoal, travado em 1515 aquando da sua missão comercial em 

Antuérpia – cidade onde existia uma importante feitoria portuguesa; (ii) 

que a organização política e religiosa da sociedade utopiana coincide em 

alguns aspectos fundamentais com o tipo de sociedade que os portugue-

ses encontraram no Oriente ainda antes de a publicação da Utopia. 217 

Mas a opinião que reúne maior consenso entre a crítica especia-

lizada é que More localiza a Utopia no Novo Mundo, a ocidente, e isto 

apesar de a missiva de Peter Gilles ao humanista Busleiden – inserida 

como documento suplementar e à guisa de pre-texto humorístico e con-

figurador de verosimilhança do teor da Utopia –, mencionar o facto de 

os interlocutores de Hytlodeu não terem registado a sua informação so-

bre a verdadeira situação da ilha. 

A localização a ocidente da Utopia é, portanto, a tese mais co-

mum, defendida, por exemplo, pelo historiador W. G. L Randles. No seu 
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ensaio The Sources of Sir Thomas More's Utopia, Randles, além de 

apontar a determinação psicológica arquetípica da invenção de um lugar 

ideal, e de conectar a composição da ilha da utopia com as ilhas míticas 

atlânticas projectadas pelo imaginário da Antiguidade (as Ilhas Afortu-

nadas) e da Idade Média ( as ilhas visitadas por S. Brandão e Santo 

Amaro), refere também a existência de alguns paralelos entre a vida dos 

utopianos e a dos Índios Tupinamba, do Brasil, descritos por Américo 

Vespúcio.218 

Para dar precisamente conta das suas descobertas no novo mun-

do, Vespúcio, escreveu quatro relações de viagem, as Quattuor Naviga-

tiones, editadas ainda antes da Utopia, em inúmeras edições, as mais 

importantes das quais inseridas nos volumes Mundus Novus – Paris, 

1503 – e na Cosmographiae Introductio de Martin Waldseemüller – 

Saint Dié, 1507. Estas cartas, que certamente More conheceu, são expli-

citamente mencionadas na Utopia como pretexto para identificar e apre-

sentar Hytlodeu na qualidade de um dos companheiros do navegante 

florentino. Ora sucede que Hytlodeu terá iniciado o seu périplo que o 

levou à "óptima República" a partir do Brasil, mais precisamente a partir 

de uma fortaleza – identificada com a feitoria do Cabo Frio – onde terá 

permanecido, a seu pedido, juntamente com 24 outros embarcadiços. 

Neste detalhe narrativo, More limita-se a recriar ficcionalmente o episó-

dio da construção de uma fortaleza na costa austral do Brasil, onde terão 
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permanecido 24 homens da tripulação de Vespúcio, tal como este teve a 

oportunidade de relatar na sua Navigatio Quarta .  

Mas antes de Vespúcio ter fundeado na baía de Todos os Santos, 

no Atlântico sul, já Pedro Álvares Cabral, a 24 de Abril de 1500, anco-

rara numa baía que nomeou de Porto Seguro. Na antevéspera tinha feito 

o "achamento" dessa porção do continente americano, a Terra de Vera 

Cruz, e avistado do mar a sua primeira protuberância física, o monte que 

baptizaria de Pascoal, por ter sido assinalado três dias depois da Páscoa. 

Do relato desse evento e das impressões causadas pelas belezas naturais 

e pela inocência das gentes que habitavam esse novo mundo trata a ma-

téria da carta redigida a bordo de uma das naves pelo escrivão-escritor-

historiador, Pêro Vaz de Caminha.  

Este "auto oficial do nascimento do Brasil e do Novo Mundo", 

como o definiu Jaime Cortesão, interessa ser incluído no desenvolvi-

mento da nossa tese, porquanto ostenta marcas textuais significativas 

que exprimem um certo fascínio idealizante por parte do narrador diante 

da novidade geográfica e etnográfica. Do ponto de vista informativo-

literário, e reconhecidas as óbvias diferenças estilísticas, a Carta de Pê-

ro Vaz de Caminha a El-rei D. Manuel parece participar do mesmo tom 

expressivo e da mesma orientação temática do Livro do Oriente de Du-

arte Barbosa, isto é, da mesma híbrida qualidade semântica feita a um 

tempo de intencionalidade objectiva e de deslumbramento afectivo, no 
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que isto comporta de involuntária idealização. Texto que se inscreve no 

género das narrativas de viagem, a Carta poderá mesmo, no escopo da 

arquitectura da nossa tese, funcionar como uma espécie de exemplo si-

métrico e complementar do Livro de Duarte Barbosa. Ambos são do-

cumentos histórico-literários escritos em língua portuguesa acerca de 

mundos novos situados em longitudes contrárias, e cujo teor de anúncio 

de novos dados geográficos muito contribuiu para revitalizar, no século 

XVI, a esperança utópica da mentalidadade ocidental, materializada no 

exemplo da composição do "livro aurífero" de Thomas More. Não en-

quanto suas (hipotéticas) fontes directas, mas enquanto textos ilustrati-

vos de realidades antropológicas e espaços geográficos outros, cuja di-

vulgação se adequou às esperanças utopistas do homem do renascimen-

to europeu ao proporcionar-lhe o trânsito e a transformação dos seus so-

nhos míticos em sonhos utópicos propriamente ditos. 

A Carta de Pêro Vaz de Caminha não segue o exemplo do diário 

de bordo de Cristóvão Colombo escrito oito anos antes, não se precipita 

em formulações idolátricas sobre a descoberta do Paraíso terreal; toda-

via, não deixa de apontar cenas e quadros naturalistas que poderíamos 

caracterizar de edénicos. É edénico, no sentido de inocente e livre, o re-

trato do modus vivendi dos nativos, e é edénico, no sentido ecológico do 

termo, o retrato do meio natural que os acolhe. Desde logo, sirva de 

exemplo a descrição feita por Caminha dos dois "homens da terra", le-
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vados ao anoitecer do dia 24 de Abril a bordo da nau do capitão Cabral, 

na famosa passagem da Carta em que dá conta dos esforços empreendi-

dos pelos europeus para encetar o contacto com os representantes da 

humanidade que habitava o novo mundo:"A feição deles é serem par-

dos, maneira de avermelhados, de bons rostos e narizes, bem feitos. An-

dam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou 

de mostrar suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência como em mostrar 

o rosto"219. Refira-se que este convívio – que numa acepção moderna se 

poderia definir por inter-cultural –, decorrido em território comum e 

neutro, sobre o mesmo mar que banha as costas de duas porções conti-

nentais até aí ignoradas uma da outra, se processou sem atrito, tendo a 

comunicação, por gestos, se quedado pela tentativa de levar os aboríge-

nes a fornecerem informações elementares sobre a sua terra. Afora as 

intenções prospectivas da expedição marítima de Cabral, que teve – re-

corde-se – como destino final a Índia, não há dúvida que o primeiro 

contacto entre portugueses e nativos do Brasil é relatado por Caminha 

com indisfarçável fascínio pelo nunca antes visto homem do novo mun-

do; e afora também as intenções "civilizadoras" e doutrinadoras (coloni-

zadoras) dos recém-chegados europeus –  

que não deixam, aliás, de ser expressas no teor e no devir da Carta – o 

que o relato deste encontro denota é a vontade humana de comunicar 

sem subjugar e um aparente respeito, que parece ser genuíno, pela exis-
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tência e a pré-presença do outro. Disso serve de testemunho o facto de 

os dois aborígenes terem sido recebidos com "grande prazer e festa" na 

nau de Cabral e de nela terem serenamente pernoitado, aconchegados 

pelo conforto das mantas que lhes foram dadas para se cobrirem e dos 

coxins que o capitão ordenou que lhes fossem entregues para neles des-

cansarem as suas cabeças. 

Estabelecido o contacto na segurança das naus, empreenderam 

os portugueses as diligências para dilatá-lo em terra. E nos apontamen-

tos recolhidos por Caminha ao longo dos sete dias que se seguiram – de 

25 de Abril a 1 de Maio de 1500 – ressalta a isotopia do primitivismo 

edénico dos autóctones vivendo como povo colector em regime comuni-

tário e em interacção com a prodigalidade da natureza. A dado momento 

verifica-se mesmo uma quase contaminação da inocência edénica dos 

índios sobre o espírito dos civilizados europeus, ou, pelo menos, sobre o 

espírito do narrador, tal como se pode ler de seguida: "Ali andavam en-

tre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos 

muito pretos e compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão 

cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as muito olharmos não 

tínhamos nenhuma vergonha."220 E a par do tranquilo registo da inocên-

cia, segue-se o da beleza e da robustez: " E uma daquelas moças era [...] 

tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha (que ela não tinha) tão gra-

ciosa, que a muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, fize-
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ra vergonha, por não terem a sua como ela. Nenhum deles [dos índios] 

era fanado, mas, todo assim como nós."221  

Apesar de afirmar que os nativos não pautavam a sua conduta 

por códigos orientados pelo conceito do dever ser, o que os tornava "es-

quivos" e imprevisíveis, Caminha reconhece que neles perpassava uma 

liberdade de acção instintiva e uma disposição espontânea para a alegria 

de viver: "Além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns 

diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos. E faziam-no bem"222. E 

de tal modo assim foi que a eles se juntaria o almoxarife Diogo Dias, 

"homem gracioso e de prazer" mais um "gaiteiro nosso" em miscigenada 

animação de corpos em dança. Entre o escorreito convívio inter-étnico e 

a mútua desconfiança diante do rosto da alteridade, entre o fluxo da 

aproximação e o refluxo do distanciamento evolui a narrativa de Cami-

nha, tingida por um indisfarçável tom de deslumbramento por aquela 

terra e aquela gente assim em estado quase puro. Numa leitura orientada 

para a inventariação de marcas textuais que confirmem este nosso juízo, 

a(s) ribeira(s), nomeada(s) por duas vezes e em contextos diferentes no 

registo diário dos eventos (no domingo, 26, e na quinta feira, 30), ope-

ram como signos (ou símbolos?) reveladores da qualidade impoluta e 

nutriente da terra recém-descoberta:  
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Andámos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao lon-

go dela há muitas palmas, não mui altas, em que há muito bons palmitos. Co-

lhemos e comemos deles muitos. [...] Ali [junto à "ribeira grande" de que se 

serviram para fazer a aguada] ficámos um pedaço, bebendo e folgando, ao 

longo dela, entre esse arvoredo, que é tanto, tamanho, tão basto e de tantas 

prumagens, que homem as não pode contar.223.  

 

E a explícita referência à água (feita no dia 1 de Maio), tão neces-

sária ao próprio prosseguimento da viagem por mar, reforça a ideia da 

amena prodigalidade do sítio: "Águas são muitas; infindas. E em tal 

maneira é graciosa [a terra] que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tu-

do, por bem das águas que tem" 224 

Mas em Caminha é a "intuição de etnógrafo" – nas palavras de 

Jaime Cortesão – que se revela com maior insistência e acuidade na 

composição da sua Carta. A natureza adâmica dos nativos, desde o en-

contro preliminar a bordo, é implícita ou explicitamente definida em 

torno da ideia substantiva da inocência, reforçada pelos semas adjacen-

tes da beleza e da robustez. Assim, e à parte os já citados sintagmas de-

nunciadores do primitivismo edénico dos índios, há que apontar três ou-

tras passagens do informe, redigidas em dias diferentes, que correspon-

dem a uma progressiva explicitação por parte do narrador daquela iso-

topia, explicitação esta que não se suspende no registo esporádico e ar-

bitrário da aparência dalguns índios, mas que se aprofunda na observa-
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ção e no relato dos traços dominantes e estruturais do seu modo colector 

de vida e até das suas tradições comunitárias. 

Um pouco à maneira do bosquejo feito por Mandeville das cria-

turas naturalizadas – isto é, sem vínculos a uma ordem social governada 

por instituições – que habitariam as ilhas fantásticas situadas no raio de 

acção espiritual do Paraíso terreal, (em Oxidrácia, caracterizada por uma 

forte, espontânea e pacífica espiritualidade, todos andavam nus e não 

havia sentido de propriedade; em Wymare, indiciando uma "angeliza-

ção" da espécie humana, viviam homens-pássaros), Caminha descreve 

os índios, no seu diário de bordo com a data de domingo, 26 de Abril, 

sem colorações desdenhosas, por analogia com a insubmissa liberdade 

animal, realçando-lhes, simultaneamente, o aprumo e a dignidade da sua 

condição humana: "Porém e com tudo isto andam muito bem curados e 

muito limpos. E naquilo me parece ainda mais que são como aves ou 

alimárias monteses, às quais faz o ar melhor pena e melhor cabelo que 

às mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e formosos, 

que não pode mais ser."225 E rectificando a sua consequente ilação de 

que não deveriam ter casas, Caminha regista, já com a data do dia se-

guinte, a notícia, comunicada pelos batedores enviados por Cabral, que 

a "povoação" nativa por eles observada era constituída por habitações 

espaçosas, denunciadoras de hábitos de vida comunitários.  
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No apontamento relativo a quinta-feira, dia 30, dá-nos a infor-

mação de que se trata de um povo colector, com um regime alimentar 

presumivelmente vegetariano, o mais inócuo e ajustado à sua inocência 

primordial: "Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, 

nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra alimária, que 

costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame [ 

tubérculos], que aqui há muito, e dessa semente e fruitos, que a terra e 

as árvores de si lançam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios 

que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos."226.  

E por fim, já datado do último dia do informe, sexta-feira, 1 de 

Maio, o autor "do mais belo e puro testemunho do humanismo universa-

lista dos Portugueses" 227 –"ainda no dizer de Jaime Cortesão – escreve 

a declaração-epílogo, que condensa a representação adâmica feita acerca 

do habitante do mundo-novo: "Assim, Senhor, a inocência desta gente é 

tal que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha. 228. 

E da ilha da Vera Cruz, e destes fragmentos discursivos eivados 

de assombro e simpatia pelas belezas naturais e pela condição de ino-

cência edénica (áurea, afortunada) dos habitantes do novo mundo – des-

te texto que é uma fonte histórica representativa da influência que as 

descobertas geográficas tiveram na continuidade e revivescência do es-

pírito da utopia – viajemos, agora, para outra ilha, a dos Amores – esta 

completamente imaginária, embora inscrita no relato épico-literário de 
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Os Lusíadas (1572), de Luís de Camões (1524-1580), cujo tema central, 

como se sabe, colhe a sua inspiração no evento histórico da primeira vi-

agem náutica, capitaneada por Vasco da Gama, que assegurou a ligação 

por mar entre a Europa e a Índia (1497-1499). 

Não se trata obviamente de uma ilha que possa ser qualificada de 

utópica, no sentido estrito e puro do termo, confinado à designação da 

narrativa-tipo que descreve o funcionamento orgânico-institucional de 

uma sociedade exemplar e racionalmente perfeita; tão pouco de mera 

anedota fabular adequada ao plano maravilhoso-mitológico da intriga, 

menos ainda de uma recriação retoricamente sublimada de um exemplo 

de vida insular colhido do real, (e.g., a ilha de Zanzibar ou a de Moçam-

bique, no Índico, a de Stª Helena, no Atlântico sul). É, antes, uma ilha 

de lazer e prazer, de consolação e prémio, observatório da máquina do 

mundo, oráculo profético do futuro, lugar de fruição sensual e de reve-

lação da obra e do plano de Deus (de que os portugueses, conforme ao 

espírito católico e patriótico-imperialista que permeia a concepção do 

poema, eram precisamente os agentes eleitos). Por conseguinte, é apenas 

no sentido mais amplo e apriorístico do termo, enquanto nomeador de 

um (não-)lugar sonhado e desejado de harmonia e deleite, vector da pura 

idealização existencial, que é aceitável definir como utópica "a ínsula 

divina" de Os Lusíadas. É nesta acepção que Vitorino Magalhães Godi-

nho toma a ilha presenteada por Vénus aos nautas portugueses, episódio 
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central de uma epopeia que, segundo este historiador, funciona como 

testemunho literário da passagem do mito à utopia, como uma síntese 

onde convergem, por efeito da acção pioneira dos descobrimentos por-

tugueses, várias informações acumuladas acerca da geografia e da etno-

grafia do novo mundo (livros de viagem, crónicas, roteiros, relações de 

bordo) : 

 

Os Lusíadas (1572) consubstanciam todas estas aquisições: o seu maravilhoso nada 

tem que ver já com prodígios e fábulas, é uma forma poética de dar a realidade e dela 

lançar a ponte para a utopia - a ilha dos Amores. Aí convergem afinal o Esmeraldo, o 

Livro do Oriente de Duarte Barbosa e a Suma Oriental de Tomé Pires, a Crónica da 

Índia de Castanheda e as Décadas de João de Barros.229 

 

Tese de algum modo contrária a esta é a que sustenta outro histo-

riador contemporâneo português, João Medina, para quem a referida 

ilha, que ele designa por "undívaga", mais não é do que uma mera "perí-

frase do Paraíso[…], allegro tradicional no género epopeico, com o seu 

equivalente no palácio de Alcina de Ariosto ou os jardins de Armida de 

Torquato Tasso"230. 

Jorge de Sena, por seu turno, citado por Jacinto do Prado Coe-

lho, num ensaio que este último consagrou ao episódio da ilha dos Amo-

res, interpreta-a como uma "magnificente epifania", à luz da qual a his-

tória de Portugal e a viagem de Vasco da Gama deixam de se constituir 
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nos temas de celebração épica e de louvor pátrio, com que em geral são 

identificados, para passarem a ser tidos como funções de "uma demanda 

do Paraíso e, neste, a celebração despojada de qualquer pecado origi-

nal" 231.  

Por fim, Jacinto do Prado Coelho, ao inventariar as várias espé-

cies e funções do tema central do Amor no famoso episódio do Canto 

IX, o qual, precisemos, na sua macro-estrutura distende-se desde a es-

tância 18 do Canto IX – (quando a deusa Vénus "pera favor dos Lusita-

nos", decide buscar-lhes "algum deleite, algum descanso, [...] // Algum 

repouso em fim, com que pudesse / Refocilar a lassa humanidade / Dos 

navegantes seus" 232) – até à estância 143 do Canto X – (quando, após a 

fala de Tétis profetizando as futuras façanhas dos descendentes dos por-

tugueses no Oriente, Vasco da Gama e os seus marinheiros, levando por 

companhia "as Ninfas, que hão-de ter eternamente, / Por mais tempo que 

o Sol aquente"233, se fizeram novamente ao mar de regresso à "foz do 

Tejo ameno") – Jacinto do Prado Coelho, dizíamos, não deixa de inferir 

do conteúdo da oitava 42 do canto IX – que concerne o discurso de Vé-

nus sobre o seu desejo de ver procriada uma "prógenie forte e bela", fru-

to do enlace entre as ninfas e os nautas, capaz de instituir uma nova or-

dem fundada no amor – não deixa de inferir do conteúdo dessa estrofe 

uma função política-pedagógica, inerente à invenção poética da ilha fan-

tástica. É neste sentido que este autor confere implicitamente à ilha de 
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Camões uma qualidade utopizante, ou mesmo uma natureza utópica, tal 

qual se pode concluir das suas palavras:  

 

Vemos em confronto no episódio da Ilha do(s) Amor(es) um ataque ao «mundo vil, 

malino» (IX, 42), mundo de egoísmo, simulação, cobiça, injustiça, «feia tirania» (IX, 

27 e 28), e a descrição do seu reverso ideal, visão encorajante de um futuro utópico, 

o reino do Amor onde, sem peias nem hipocrisia, o homem se realiza em plenitu-

de.234 

 

Melhor seria dizer, em abono do rigor terminológico-conceptual, 

que a ilha dos amores participa do espírito da utopia e que a sua descri-

ção coloca-a na tradição literária dos lugares idílicos propiciadores da 

consumação da felicidade (neste caso associada ao amor sensual, que 

Camões parece ter como princípio da distensão do amor pelo próximo), 

como (interina) eutopia de teor pastoral, espécie de "bom retiro utópi-

co", na expressão de Ernst Bloch, lugar literário, e de acordo com a 

complexa arquitectura ideotemática do poema, retoricamente permeada 

pela mitologia greco-latina enquanto recurso alegórico ao serviço de 

uma teleologia e mundividência cristãs.  

Que a composição da ilha é uma alegoria de índole heróica-

cavalheiresca, é o próprio Camões quem o afirma: seja porque a faz su-

bordinar à clave épica da narrativa (a qual, diga-se a propósito, no seu 

"estilo grandíloco e corrente", na sua "fúria grande e sonorosa" conta-
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mina de pathos heróico todos os seus motivos temáticos e recantos fabu-

lares, incluindo mesmo o episódio lírico dos amores de Pedro e Inês, 

narrados no canto III); seja porque, desse modo, o próprio poeta visa 

sublimar a sua vontade de se ver reconhecido publicamente – alcançar a 

"Fama" – e achar-se consagrado na volúpia da glória eterna; seja ainda 

porque Camões, num processo de "desmitologização" ou de auto-

sabotagem do maravilhoso da narrativa que construiu – o que só con-

firma a lucidez do seu espírito de autor humanista –, e a fim de exortar à 

acção heróica, desprendida e justa dos seus compatriotas (IX, 92-94), 

não procura senão dar fundamento racional à divinização com que os 

antigos gregos premiavam os valorosos actores da história e os valoro-

sos sujeitos da prática da virtude (IX, 90-91). A proposta de decifração 

feita pelo próprio Camões sobre o sentido alegórico da ilha dos Amores, 

aponta, por conseguinte, para que ela seja tida como um análogo objec-

tivo e exteriorizado de uma condição existencial subjectiva, de auto-

comprazimento pelas obras realizadas, de euforia íntima pelo coroar dos 

esforços despendidos, de reconhecimento público pelo valor pessoal e 

singularidade própria, de justa consagração, feita pelo crivo da história, 

do sujeito possuidor de méritos. Na interpretação do poeta, a ilha signi-

fica o cumprimento heróico e gratificado da vida em si e por si, o rego-

zijo pelas núpcias realizadas do sujeito homem com o seu próprio desti-

no (presume-se que sem desfalques ou sem ser à custa de outrem). Nu-



 484 

ma narrativa assim, em que o culto do heroísmo se traduz constantemen-

te pela celebração assertiva e triunfante da vontade máxima de ser, a 

ilha dos amores alegoriza essa tensa e triunfante vibração da vitória so-

bre si mesmo:  

 

Que as Ninfas do Oceano, tão fermosas, 

Tetis e a ilha angélica pintada,  

Outra cousa não é que as deleitosas 

Honras que a vida fazem sublimada. 

Aquelas preminências gloriosas, 

Os triunfos, a fronte coroada 

De palma e louro, a glória e maravilha: 

Estes são os deleites desta Ilha.235 

 

Extravagante, embora coerente, é o facto de Camões proceder a 

esta alegorização das "deleitosas honras", das "preminências gloriosas", 

mediante a referência a um espaço paradisíaco erotizado – a "ilha angé-

lica pintada" – povoada de ninfas em estado disponível de paixão sen-

sual, e que é colocada na rota dos nautas para seu prémio e fruição físi-

ca. Extravagante, porque entre o juízo (de pendor abstracto) que preten-

de veicular – a honrada e merecida fama humana – e a sua ilustração fi-

gurativa – a descrição de um lugar de total felicidade, de um lugar eutó-

pico/erótico –, não há qualquer vínculo semântico discernível, o que, 
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diga-se a propósito, faz desta alegoria, e de acordo com a taxinomia 

usada pela retórica literária clássica, um caso de totta allegoria236. Coe-

rente, porque, no plano do encadeamento diegético, e retomando o iní-

cio do episódio, a "Fama" – definida enquanto personagem (mitológica) 

como " Deusa Gigantea, temerária, / Jactante, mintirosa e verdadeira, / 

Que com cem olhos vê e, por onde voa, / O que vê, com mil bocas apre-

goa"237 – fora convocada para intervir, juntamente com Cupido – o qual, 

por sua vez, fora encarregue por sua mãe, Vénus, de ferir as Nereidas de 

paixão pelos marinheiros lusitanos – na criação das condições que pos-

sibilitassem o acesso destes últimos à ilha gratificante. É também esta 

personagem mitológica da Fama que, ao divulgar pelo Olimpo as proe-

zas dos nautas, contribuirá para inverter a opinião do partido liderado 

por Baco, oponente da viagem do Gama, e é ainda ela que, em sintonia 

com a natureza épica do poema, assegurará a boa reputação e a glória 

dos feitos da lusitana gente. No contexto do macro-episódio da ilha dos 

amores – ( e é conveniente precisar que o episódio propriamente dito 

decorre entre as estrofes 51 e 88, do Canto IX, circunscrito ao conúbio 

entre os mareantes e as ninfas no espaço insular preparada para o efeito) 

–, o estatuto e a função actancial da personagem "Fama" confere, por-

tanto, coerência ao tema central alegorizado pelo poeta, visto que se ar-

ticula com a ulterior decifração do significado da ilha; por outras pala-

vras, a "Fama", que, ao favorecer o aparecimento da ilha do prazer, in-
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tervém no plano da diegese como personagem, é convertida no plano 

das considerações feitas pelo próprio poeta em conceito alegorizado, 

(cuja face alegorizante, é precisamente a ilha dos amores). A "Fama" 

transforma-se na coisa afamada, a personagem mitológica transforma-se 

na coisa alegorizada, isto é, na ilha.  

Antes porém da decisão do poeta em fazer da ilha uma alegoria 

(da fama/da glória), ele faz dela um símbolo. Vejamos de quê. 

A ilha, multicolor, não se limita a ser lugar aprazível de amena e 

arcádica morfologia, coberta de belas e recendentes árvores de fruto, 

juncada de flores silvestres, com estriados regos e toalhas de água onde 

"arvoredo gentil" narcisicamente se revê e fauna com mitológicas de-

nominações se deleita e se alimenta. A ilha, cuja descrição nos é dada 

entre as estrofes 54 e 63, não se limita a reproduzir a retórica tradicional 

com que literariamente se compõem os locus amœnus, porquanto são 

vários os versos que subtil ou explicitamente sugerem os contornos sen-

suais de um corpo de mulher e, também, como diria Vaz de Caminha, as 

suas "vergonhas". Cenário de amores físicos entre deusas marinhas e 

homens do mar, a "ínsula divina" é, na pintura das suas formas, e antes 

de ser investida de um significado alegórico pelo seu autor, uma espécie 

de análogo do corpo feminino em sedutora pose erótica. Como lugar 

ideal de prazer, a ilha significa algo bem diferente da ideia de auto-

satisfação e de reputação histórica pela glória merecida. Se alguma 
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mensagem ela conota é a promessa de enlace físico que a sua forma pre-

nuncia, desde logo figurada pela entrada da nau na enseada – "Pera lá a 

proa o mar abriu, / Onde a costa fazia ûa enseada / Curva e quieta, cuja 

branca area / Pintou de ruivas conchas Cyterea."238. Se alguma imagem 

ela sugere, num nível de significação mais cifrado, como é próprio da 

lógica simbólica, é a da mulher, sujeito/objecto de prazer. A ilha come-

ça, pois, por ser símbolo antes de se dar como alegoria: a priori, repre-

senta a mulher-amante, no desenvolvimento da acção, o amor físico he-

terossexual, a posteriori, a alegoria das honras e da fama. As imagens 

pelas quais a ilha-mulher é sugerida e as que aludem à união carnal que 

ela promete têm por referência as formas da natureza, e a sua descrição 

prossegue deliberadamente um traço dúplice que realça as semelhanças 

com a nudez e as zonas erógenas do corpo feminino, chegando mesmo a 

insinuar, mediante descrições subtis, práticas do amor físico e a união 

dos sexos. Vários são os versos que o dão a perceber: . " 

 

Três formosos outeiros se mostravam / Erguidos com soberba graciosa" (IX, 

54, v.1-2); Num vale ameno, que os outeiros fende, / Vinham as claras águas 

ajuntar-se, / Onde ûa mesa fazem, que se estende / Tão bela quanto pode 

imaginar-se (IX, 55, v.1-4); Abre a romã, mostrando a rubicunda / Cor [...] E 

vós, se na vossa árvore fecunda, / Peras piramidais, viver quiserdes, / Entre-

gai-vos ao dano que c'os bicos / Em vós fazem os pássaros inicos. (IX, 59 v. 

1-2; v. 5-8); Mil árvores estão ao céu subindo / Com pomos odoríferos e be-
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los; [...] Encosta-se no chão, que está caindo, / A cidreira c'os pesos amarelos; 

/ Os fermosos limões ali cheirando / Estão virgíneas tetas imitando (IX, 56 v. 

1-2; v. 5-8)239 

 

Entre o símbolo ilha-mulher e a alegoria ilha-fama/glória há, to-

davia, um paralelismo significativo passível de ser estabelecido e que 

consiste no longo diferimento e estrénua dificuldade em obter, no pri-

meiro caso, o gozo físico – apenas consumado depois de cumprido o ob-

jectivo da viagem, mas, mesmo assim, retardado até ao limite, como se 

pode ver pelo episódio da sedutora resistência da ninfa Éfire ao desejo 

ardente do marinheiro Leonardo (IX, 75-82) –; no segundo, os louros da 

glória " Pelo trabalho imenso que se chama / Caminho da virtude, alto e 

fragoso, / Mas, no fim, doce, alegre e deleitoso."240. 

Mas regressando ao plano da diegese, à matéria literária pela 

qual se manifesta o símbolo (do feminino) e a partir da qual se alegoriza 

um conceito abstracto (a fama / a honra), verifica-se que a ilha é, na se-

quência do relato da viagem de Gama, muito simplesmente o cenário 

idílico convocado – (utópico/eutópico e não real/eutópico como os es-

paços rurais que servem de pretexto às evocações místicas de um 

Wordsworth, ou à recriação literária de um Eça de Queirós, ou mesmo 

ao entusiástico informe da ilha de Vera Cruz de um Caminha –) para a 

celebração dos amores físicos entre nautas e ninfas, lugar (imaginado) 
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de exultação das núpcias gerais, e de que o enlace do Gama com a Tétis 

é, por assim dizer, o mais nobre expoente. A estância 83 do Canto IX, 

com os seus dois versos finais – adequados narrativamente, pela sua in-

tenção interactiva, à demonstração do alcance teórico da pragmática e 

da teoria da recepção – é por de mais esclarecedora: 

 

Oh ! Que famintos beijos na floresta, 

E que mimoso choro que soava ! 

Que afagos tão suaves, que ira honesta, 

Que em risinhos alegres se tornava! 

O que mais passam na manhã e na sesta, 

Que Vénus com prazeres inflamava; 

Melhor é esprimentá-lo que julgá-lo; 

Mas julgue-o quem não pode esprimentá-lo.241 

 

Para o conúbio da personagem do Gama, e em correspondência 

com o seu  estatuto hierárquico, estava pois reservada, não uma de entre 

as Nereidas (as ondas), mas aquela a quem se sujeita "o coro das Nin-

fas", a "senhora grande e egrégia", Tétis, (o mar), e, por alcova, não a 

floresta verde, "entre as flores", mas uma morada fulgente de cristal si-

tuada no cume duma montanha. Para lá se dirigiu o nobre e amoroso 

par, "Pera o cume dum monte alto e divino, / No qual ûa rica fábrica se 
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erguia, / De cristal toda e de ouro puro e fino. / A maior parte aqui pas-

sam do dia, / Em doces jogos e em prazer contino."242 

Mas este não é o único monte da ilha em estudo, domicílio re-

servado aos jogos de amor, variante puramente hedonista do paraíso ter-

real, do paraíso dos alquimistas, dos ermos montanhosos, que, desde o 

lugar "cerco da lua" do anónimo Orto do Esposo e da "fremosa câmara" 

do também anónimo Boosco Deleitoso, passando pela "grande quinta" 

da Ennoea de Anselmo Caetano, pelo "cume do Parnaso" da écloga As 

doces cantilenas que cantavam de Camões, da "glorious city" do Pil-

grim's Progress de Bunyan, do "happy rural seat" do Paradise Lost de 

Milton, dos "Alpes" de Wordsworth, das "Serras" de Eça de Queirós, 

temos vindo a encontrar como sedes de transcendência, locais de revela-

ção e deleite, símbolos do reencontro do céu com a terra, topoi impres-

cindíveis ou redundantes na manifestação literária do espírito da utopia, 

em especial na sua modalidade paradisíaca e edénica-pastoral (eutópi-

ca).  

Um outro monte existe ("três formosos outeiros" elevavam-se da 

ilha, como se diz na estrofe 54 do Canto IX), para o qual o Gama é en-

caminhado por Tétis –"Não andam muito que no erguido cume / Se 

acharam"243 –, após o relato profético entoado pela "bela Ninfa" ao som 

de "instrumentos suaves" sobre os sucessos dos portugueses nas terras 

do oriente (Canto X, 10-74), relato de teor manifestamente sanguinolen-
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to e virulento – e também de teor manifestamente contraditório com o 

espírito amoroso e eutópico do episódio em que ocorre, no que é, a nos-

so ver, uma marca esteticamente maneirista, pela brutal disrupção de 

sentido que introduz na arquitectura do poema (da representação do 

amor passa-se à representação do ódio), e ideologicamente imperialista, 

pelo tom laudatório adoptado na justificação religiosa e na mediação pa-

triótica da guerra contra os "Gentios Reis". 

Assim, e fazendo uso da mitologia grega como fórmula-síntese 

de explicação e classificação, diríamos que se à pintura do primeiro 

monte preside Eros, nestoutro preside Hermes; se o primeiro figura o 

princípio do prazer sexual, o segundo, associado à revelação do mistério 

do mundo, figura o princípio do conhecimento, mas de um conhecimen-

to definido como a "Sapiência Suprema", reservado a poucos, que está 

para além da "vã ciência / Dos errados e míseros mortais"244. Por isso, 

pela sua qualidade iniciática, por representar o caminho da suma Sapi-

ência, este ermo é de difícil acesso e requer um guia, neste caso uma 

guia, uma iniciadora, a Tétis, amante do Gama, e que este deve seguir 

com ânimo "firme e forte, com prudência, / Por este monte espesso, tu 

c'os mais. / Assi lhe diz e o guia por um mato / Arduo, difícil, duro a 

humano trato"245. De algum modo, a escalada desta montanha e o que no 

seu cume se há-de revelar são somente tornados possíveis com as núp-

cias previamente consumadas entre o nauta e a ninfa na "fábrica" que se 
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erguia no cimo do primeiro monte, a postular a ideia que a condição do 

verdadeiro conhecimento é o amor, mas também que a condição impres-

cindível à sublimação da "vâ ciência" e da "miséria mortal", isto é, do 

saber aplicado às meras necessidades e aos limites animais da vida, são 

a prévia união com o outro e a transcendência dos contornos individuais 

de si. A psicologia de Jung e as suas formulações sobre as relações entre 

a dimensão masculina (animus) e a feminina (anima) do inconsciente 

humano ajudariam certamente a fundamentar uma linha de leitura que 

destacasse o próprio processo de transfiguração espiritual do herói Ga-

ma e de "os mais" heróis, seus companheiros. Para a análise em curso, 

interessa-nos apenas realçar que a ilha dos amores (físicos), e, por siné-

doque, o monte que acolhe o casamento do Gama com a Tétis, ilha e 

monte que são símbolos de primeira instância do corpo feminino e da 

consumação da libido sexual, dão lugar, num segundo momento da nar-

rativa, "Despois que a corporal necessidade / Se satisfez"246, ou seja, 

depois que o apaziguamento total das necessidades físicas – incluindo 

as digestivas (X, 2-5) – se efectivou, dão lugar a uma figuração possível, 

que tem por termo figurado um segundo monte, daquilo que Goethe de-

signou por "Eterno Feminino", isto é, o desejo sublimado, a aspiração 

profunda que conduz o ser a uma transcendência. A Tétis-amante-mar 

que, num primeiro momento (IX, 87), conduz o Gama-herói-nauta à 

montanha do prazer e da consagração (casamento que significa a posse 
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do mar pelo espírito heróico português), transfigura-se na Tétis-

iniciadora-anima que conduz o Gama-iniciado-animus à montanha da 

revelação (X, 77). Tanto o cenário (a ilha, a montanha) como a protago-

nista da iniciação (a ninfa, as águas marítimas) pertencem ao género fe-

minino; neste sentido, a ilha feminina dos amores é também, e em se-

gunda instância, uma figuração da Eterna Ilha do Amor que conduz o 

ser à revelação do Bem. Na montanha da Ilha do Amor, assim fala Tétis 

ao Gama: 

  

Vês aqui a grande máquina do Mundo, 

Etérea e elemental, que fabricada 

Asi foi do saber, alto e profundo, 

Que é sem princípio e meta limitada. 

Quem cerca em derredor este rotundo 

Globo e sua superfícia tão limada, 

É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende, 

Que a tanto o engenho humano não se estende. 

  

Este orbe que, primeiro, vai cercando 

Os outros mais pequenos que em si tem, 

Que está com luz tão clara radiando 

Que a vista cega e a mente vil também, 

Empíreo se nomea, onde logrando 

Puras almas estão daquele Bem 
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Tamanho, que nele só se entende e alcança 

De quem não há no mundo semelhança.247. 

 

E, por fim, há ainda a salientar, em conformidade com a híbrida 

unidade de referenciais ideológicos (o maravilhoso pagão e o teológico 

cristão), e a comprovar a permeabilidade do poema à influência do espí-

rito messiânico judaico-cristão, particularmente acentuado e adequado a 

um momento da diegese que se apresenta sob a clave da profecia (dos 

futuros feitos heróicos dos portugueses no oriente), há ainda a salientar, 

dizíamos, a propósito do simbolismo dos dois montes, que a sua descri-

ção (estrofe 87, Canto IX; estrofe 77, Canto X, respectivamente) incor-

pora os elementos raros e auríferos (cristal e pedras preciosas) com que 

é feita a caracterização da Jerusalém celeste do Apocalipse segundo S. 

João, isto é, segundo o principal texto profético do Novo Testamento. 

Assim, e acompanhando a própria sequência descritiva da natureza rara 

da Cidade que há-de descer das nuvens, as duas estrofes completam, à 

maneira de um palimpsesto, o esboço de um desenho com subtis alusões 

à imagem forte do imaginário teleológico cristão: veja-se a sequência, 

em que alternamos os versos de Camões com os versículos bíblicos: "ûa 

rica fábrica se erguia, / De cristal toda e de ouro puro e fino (IX, 87, 3-

4)"; "A muralha era construída de jaspe e a cidade de ouro puro, seme-

lhante ao cristal puro (Apoc.21, 18)"; "onde um campo se esmaltava / 
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De esmeraldas, rubis, tais que presume / A vista que divino chão pisava 

(X, 2-4)"; "Os fundamentos da muralha estavam adornados de pedras 

preciosas de toda a espécie (Apoc.21,19)".  

Pergunta última: será o produto da síntese destes dois montes, o 

terceiro "outeiro" que integrava e completava a morfologia da ilha, sím-

bolo subtilíssimo da Jerusalém Celeste ?  

Mas regressemos à terra pura e dura rodeada de mar ou água do-

ce por todos os lados, que é uma ilha, qualquer ilha, mesmo a que se re-

presenta e adquire forma literária sob o efeito das núpcias entre o real e 

o imaginário, tal como a que tem por nome Calempluy, e cuja referência 

permite-nos dar entrada na "utopia evanescente" – como a designou o 

professor-ensaísta Luís de Sousa Rebelo –248 que paira na célebre narra-

tiva de viagens PEREGRINAÇAM DE FERNAM MENDEZ PINTO - Em 

qve da conta de muytas e muyto eftranhas coufas que vio & ouuio no 

reyno da China, no da Tartaria, no de Sormau, que vulgarmente fe 

chama Sião, no do Calaminhan, no de Pegù, no de Martauão, & em ou-

tros muytos reynos & fenhorios das partes Orientais, de que neftas nof-

fas do Occidente ha muyto pouca ou nenhûa noticia. 

E Tambem da conta de Muytos casos particulares que acontece-

rão afi a elle como a outras muytas peffoas. E no fim della trata breue-

mente de algûas coufas, & da morte do fanto Padre mestre Francifco 



 496 

Xavier, unica luz & refplendor daquellas partes do Oriente, & Reytor 

nellas univer∫al da Companhia de Iefus. 

Editada pela primeira vez em Lisboa, com a necessária licença do 

Santo Ofício, nas oficinas de Pedro Crasbreeck, no ano de 1614, desde 

logo, no título desta obra – definida por António José Saraiva e Óscar 

Lopes como o "maior tesouro imaginário da literatura portuguesa"249 – 

se dá realce, pela nomeação da pessoa/personagem que empreendeu a 

"Peregrinação", à singularidade protagonizadora do evento narrado, e 

por ampliação explicativa do subtítulo, à sua natureza auto-biográfica: o 

autor-actor de uma peregrinação, definida sob o signo do insólito, do 

exótico, do fantástico, desde logo se postula como o seu narrador, ou, 

por outras palavras, o sujeito da viagem (simbólica-exemplar) desde lo-

go se assume como o sujeito da sua enunciação. E o enunciado em ques-

tão, fundado que é numa experiência de demanda pessoal (embora a po-

lissemia do título, que inclui as ideias de finalidade expiatória e de trân-

sito para o além, sugira o valor da sua qualidade universal) por longín-

quas e estranhas terras, vacila entre o registo do verosímil, do efectiva-

mente visto e acontecido, e o registo do prodigioso, do pitorescamente 

imaginado e recriado. Na Peregrinação o teor da narrativa não se con-

forma, como sucede na Carta de Caminha ou no Livro de Duarte Bar-

bosa à notícia factual e ao registo da novidade e da alteridade tingidas 

por um discreto índice de subjectividade estilística; aqui a notícia vai a 
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par da efabulação, a crónica é concomitante do romance, o real está sa-

turado de ficção. A imparável torrente de episódios contados sobre 

aventuras e desventuras, peripécias e azares ocorridos a si, autor/relator 

que se escreve, ou a outros sobre quem escreve, os diferentes segmentos 

narrativos que assinalam as metamorfoses do narrador autobiográfico – 

que ora se impõe como a voz subjectiva do autor, ora se apaga diante do 

protagonismo do corsário António de Faria ou do missionário Francisco 

Xavier, ora se dilui num colectivo de compatriotas portugueses ou de 

estrangeiros –; enfim, a intenção do próprio título, a evocar uma exem-

plaridade simbólica e, portanto, impressionável dos acontecimentos su-

cedidos, são indicadores, por assim dizer, formais, da óbvia espessura 

ficcional-narrativa e não meramente descritiva-narrativa desta obra, em-

polada e permeada pelo grão da imaginação.250  

Numa linha de leitura adequada ao tema deste trabalho, diríamos 

que o autor/narrador, jogando com o efeito da distância física-

geográfica, se propõe "dar conta" de realidades humanas e sociais que, 

marcadas pelo traço da sua excêntrica alteridade relativamente ao centro 

referencial europeu e à identidade portuguesa, ora são, na sua rudeza e 

violência primitivas, exibidas mediante uma clave negativa, distópica 

(e.g., os canibais-pigmeus Gigauhos – Capítulo LXXIII), ora se repre-

sentam, na exemplaridade contrastiva da sua ordenada sofisticação, sob 

um olhar aprovador e utopizante – (focalizado particularmente na socie-
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dade chinesa, e mais concretamente nos capítulos CV, CVII, CXI, CXII, 

relativos à descrição de Pequim).  

É óbvio que não pretendemos rotular a Peregrinação com o qua-

lificativo de narrativa utópica tout court, mas simplesmente anotar - na 

esteira da tese de Luís de Sousa Rebelo251, e, antes dele, de António Jo-

sé Saraiva –252 que, no seu incontroverso estatuto de narrativa de via-

gens, ocorrem fragmentos diegéticos permeados pelo espírito da utopia. 

De facto, associada que está à história das descobertas marítimas e à re-

velação do exótico mundo oriental, a Peregrinação oferece-se como um 

exemplo emblemático da importância que as crónicas de viagem tiveram 

na fixação do género da utopia, não propriamente porque tenha influen-

ciado –  

que se saiba – a composição de alguma narrativa utópica célebre (e isto 

apesar de ter sido traduzida para as principais línguas cultas europeias 

ainda no decurso do século XVIII253), mas pelo facto de a sua matéria 

literária ser, per se demonstrativa do modo catalisador como os relatos 

de viagem por mundos desconhecidos ou mal conhecidos dos europeus 

actuaram nas projecções ideais-utópicas. "Embelezadas pela via da ima-

ginação", como escreve Jean Servier na sua Histoire de L'Utopie, tais 

relatos deram a ver outras realidades sociais e etnográficas e, ao agirem 

como "um choque cultural restrito", provocaram "uma comparação", um 

"pôr em dúvida das estruturas sociais contemporâneas". É assim que, 
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numa híbrida unidade diegética, num registo discursivo polifacetado, 

multímodo – incorporando e justapondo a relação de um sem fim de pe-

ripécias pessoais, a descrição histórica e geográfica, a reflexão íntima e 

a crítica social – vamos encontrar na Peregrinação, não o desenho de 

uma utopia, mas o afloramento de "categorias da utopia", na expressão 

de Sousa Rebelo. Segundo este ensaísta, tais categorias concernem: (i) a 

localização do lugar idealizado (a China, embora tenha existência real, 

situa-se nos confins do mundo relativamente ao reino europeu de Portu-

gal e ao seu império do Oriente, situa-se, portanto, ao longe, lonjura 

que, como sabemos, é por si só um catalisador da utopia); (ii) o contras-

te entre o ser do mundo desconcertado, exposto ao arbítrio e à má sina, 

do mundo da perfídia, da voraz e cobiçosa veniaga dos portugueses (fi-

gurando um tipo de conduta associada "ao mito da Cidade Reprovada") 

e o mundo do dever ser (associada ao "mito da Cidade Ideal", generica-

mente representada pela sociedade chinesa); (iii) a qualidade exemplar 

da organização administrativa e, concomitantemente, da justiça econó-

mica e social daquela sociedade. Estas categorias conferem "à China ca-

racterísticas próprias como paradigma do utópico. Ela não é um ideal de 

preterição, um modelo que se adia para um futuro indefinido, mas antes 

a antífrase que marca o abismo existente entre o facto de viver e a pos-

sibilidade de uma vida melhor ou mais digna."254 
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Mas, na Peregrinação, a par do utópico ocorre também o mítico. 

É ainda o mesmo ensaísta que se refere à filiação desta narrativa na ca-

tegoria dos relatos de viagem por mundos prodigiosos que, na Idade 

Média, tiveram a sua mais exemplar representação, precisamente, nas 

Travels, de Sir John Mandeville. Neste último exemplo, e como vimos 

anteriormente, são praticamente imperceptíveis as fronteiras entre o real 

e o fantástico, sobrepujando-se, à medida que a narrativa da viagem 

evolui para oriente, a indisfarçável mistificação e mitificação ao registo 

do dado verosímil e factual. O dado mítico na Peregrinação não se ma-

nifesta, porém, numa actualização da crença medieval do paraíso terres-

tre, lugar realisticamente assinalado em mapas, livros apologéticos, tra-

tados teológicos, narrativas de viagem, e deduzido da leitura literal e 

pragmática do Livro de Deus Os tempos já não eram os mesmos dos que 

contextualizaram a redacção das Travels, e a cartografia geográfica e 

simbólica há muito que vinha sendo transformada e rectificada pela ex-

periência das navegações. O que não significa que estejam ausentes da 

Peregrinação vestígios míticos medievais associados ao desconheci-

mento ou condicionados pelo insuficiente conhecimento do mundo. Na 

Peregrinação de Fernão Mendes Pinto – 

 e com alguma homologia estrutural com a descrição e caracterização 

daquelas sociedades-ilhas das Mandeville's Travels (particularmente a 

de Bragman), marcadas por um elevado índice de naturalização dos cos-
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tumes e de espiritualidade convivente dos seus habitantes –, o mítico 

ocorre, por exemplo, na representação do espaço insular, (quase) inaces-

sível, dominado pelo insólito, envolvido por uma atmosfera de mistério 

e encanto, e abundante na promessa de ocultas riquezas. Precisamente, a 

ilha de Calempluy, que nos é descrita no Capítulo LXXV como estando 

situada "no meio do rio", ilha fluvial, portanto, mas para a qual não é 

possível discernir um referente geográfico preciso255, funciona, a nosso 

ver, como um bom exemplo do mito da ilha misteriosa e temerosa, da 

ilha-sacra e interdita, que encerra riquezas e segredos fabulosos. Os seus 

únicos habitantes são espirituais-eremitas – "trezentos e sessenta tala-

grepos somente, um em cada ermida, e quarenta menigrepos que os ser-

viam de fora "256 – que parecem desempenhar uma função penitencial e 

expiatória pelas suas faltas, e pelas faltas dos monarcas e nobres senho-

res que ali se faziam enterrar, juntamente com as suas riquezas materi-

ais. De passagem, convém precisar que a origem (indeterminada, mas 

certamente mais imaginada que decalcada do real), assim como a natu-

reza e a função da ilha de Calempluy não mantêm nenhuma afinidade 

estrutural nem com a origem (puramente simbólica e imaginada) nem 

com a natureza nem com a função representadas pela ilha dos Amores. 

Enquanto a ínsula de Camões é – sem abuso ou depreciação do sentido 

do termo – uma eutopia, um lugar feliz, cenário para uma espécie de 

sabbat hedonista, ersatz do princípio do "Eterno Feminino", morada da 
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profecia e da revelação, a ilha de Fernão Mendes Pinto é quase o seu 

negativo, a sua antítese anti-hedonística: Calempluy surge-nos como 

uma ilha de expiação, de retiro, de oração, de renúncia ao mundo, como 

um cenóbio – (ocultando riquezas em ouro e prata que atiçarão a cobiça 

e a rapina dos portugueses) –, uma necrópole sem vestígios da presença 

feminina, a não ser sob a forma de ídolos de ferro. A morfologia das du-

as ilhas também não podia ser mais diferenciada: além da notícia de que 

a "dos amores" vem dos céus e é colocada no mar enquanto a "das ermi-

das" está "situada no meio do rio", constata-se que a primeira é descrita 

segundo os cânones do "eterno pastoral", possuidora de flora luxuriante 

e abundante, enquanto a segunda define-se pela ordenação regular do 

mundo vegetal. Mas há mais contrastes a assinalar: enquanto naquela, a 

arquitectura referida (do palácio onde se celebraram as núpcias de Tétis 

e Gama e onde se realizou o grande repasto para nautas e ninfas) mais 

não é do que uma sinédoque das qualidades hedonística e profética-

redentora que a própria ilha, no seu todo, representa, nesta, a arquitectu-

ra descrita, embora também assente em pedra preciosa, aparenta a densa 

forma de um baluarte opaco e defensivo; naquela pulula a vida, vê-se 

que tem movimento, ouvem-se risinhos, suspiros e afagos, escutam-se 

harmonias musicais, nesta dá-se a ver a geometria vazia do espaço, vis-

lumbra-se a imobilidade, paira nela o silêncio da penitência e do reco-

lhimento.  
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Insistamos no seguinte juízo e clarifiquemo-lo: na esteira de uma 

tradição literária específica, a da narrativa de viagens, que tem como pa-

radigma medieval as Mandeville's Travels com as suas projecções de 

sociedades-ilhas fantásticas, a descrição da ilha de Calempluy, na Pere-

grinação, agrega a si elementos díspares, relacionados tanto com a 

crença na existência de estranhas comunidades cenobíticas, a oriente, 

como também de fantásticos tesouros e riquezas esplenderosas do mun-

do pós-levantino (de que o reino do Preste João constituiu o estereótipo 

mais pregnante), elementos que são configuradores de uma representa-

ção mítica, gerada pela fantasia do homem medievo-ocidental, da geo-

grafia asiática e dos mistérios humanos e sociais a ela associados. Dito 

isto, e tomando em linha de conta os juízos antes expostos, vejamos, en-

tão, pelas palavras de Fernão Mendes Pinto, esta "cousa tão grandiosa 

[...] que de si mostrava um aparato e magestade tamanha "257, a ilha de 

Calempluy:   

 

Era esta ilha toda fechada em roda com um terrapleno de cantaria de jaspe de 

vinte e seis palmos em alto, feito de lágeas tão primas e bem assentadas que 

todo o muro parecia ûa só peça, cousa que todos se espantaram muito, porque 

até então não tinham visto em nenhûa parte, nem da India nem fora dela, cou-

sa que se parecesse com aquela. Este muro vinha criado de todo o fundo do 

rio até chegar acima à água em altura de outros vinte e seis palmos. E em ci-

ma, no andar do terrapleno, em que o muro acabava a sua altura, tinha ûa 
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borda da mesma cantaria, roliça como um cordão de frade, da grossura de um 

barril de quatro almudes, que a cingia toda em roda, sobre a qual iam assen-

tadas ûas grades de latão feitas em torno, que por quartéis de seis em seis bra-

ças fechavam nuns balaústes do mesmo latão, em cada um dos quais estava 

um ídolo de mulher com ûa bola redonda nas mãos.258 

 

A homogeneidade sólida e a uniformidade da consistência da 

muralha, encimada por um friso de cantaria "roliça como um cordão de 

frade" e por um gradeamento que ostenta, com regular distribuição dos 

seus elementos, ídolos "de mulher com ûa bola redonda nas mãos – para 

os quais, aliás, o narrador não encontra princípio de explicação – fazem 

desta ilha um lugar modulado e geométrico, um lugar redondo, um cír-

culo perfeito, de que, precisamente, as "bolas" nas mãos dos ídolos fe-

mininos são a imagem-sinédoque, círculo fechado e protector do conte-

údo numénico que encerra, círculo que interiormente e concentricamen-

te se desdobra e se repete, primeiro sob a forma de um anel de esconjuro 

– "feito de monstros de ferro coado" –, depois sob a forma de um anel 

de assombro, feito de arcos, "de obra riquíssima". 

 

Destas grades a dentro ia ûa fileira de grandíssima quantidade de monstros de 

ferro coado, que a modo de dança, com as mãos dadas de uns aos outros, fe-

chavam toda a redondeza da ilha, que, como digo seria de quase ûa légua em 

roda. Destes monstruosos ídolos a dentro, pela mesma ordem e fileira que 
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eles cingiam esta liziria [ilha], havia outra de arcos, de obra riquíssima, em 

que os olhos tinham assaz que ver e em se deleitar.259.  

 

E a estes dois círculos interiores e concêntricos, um maior e outro 

menor – o primeiro feito de "monstruosos ídolos" de ferro, o segundo, 

nele contido, feito de deslumbrantes e riquíssimos "arcos" – sucede um 

terceiro de qualidade arbórea/vegetal, um "bosque de laranjeiras", últi-

mo e denso anel, que, por sua vez, contém e protege um círculo central 

feito de ermidas, com a perfeitíssima forma e graduação geométrica de 

trezentos e sessenta graus. "E tudo o mais daqui para dentro era um bos-

que de laranjeiras anãs muito basto, sem outra mistura de árvores ne-

nhûa, no meio do qual estavam fabricadas trezentas e sessenta ermidas, 

dedicadas aos deoses do ano"260.  

Mas este recurso à geografia fantástica e à mitificação de um es-

paço insular, envolvido numa atmosfera de assombro e mistério, concre-

tizado na forma da ilha-refúgio, da ilha-anacoreta – e de que o círculo 

central das ermidas (que servem de habitação a eremitas penitentes) é a 

sua mais evidente expressão – o recurso à mitificação, dizíamos, é sin-

creticamente complementada com a imagem da ilha-templo, sede de ri-

quezas materiais, isto é, complementada com a imagem da ilha-preciosa, 

da ilha-tesouro, de que é exemplo a descrição, feita ainda no mesmo ca-

pítulo, dos templos heptagonais – (tudo nesta ilha está geometricamente 
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arrumado e figurado) –, situados num ponto elevado, embora não cen-

tral. 

 

Mais acima obra de um quarto de légua, sobre um teso que a terra fazia para a 

banda do leste, apareciam uns edifícios com sete frontarias de casas a modos 

de igrejas, todos d'alto a baixo, quanto a vista podia alcançar, cozidos em ou-

ro, com suas torres muito altas, que, segundo o que parecia deviam de ser 

campanarios, e por fora duas ruas de arcos que cingiam estes edifícios. Os 

quais arcos eram do mesmo teor das sete frontarias das casas, e todos, desd' o 

mais alto do espigão dos curucheos até baixo, cozidos em ouro, pelo qual de 

todos se julgou que devia isto de ser algum templo muito sumptuoso e de 

grandíssima riqueza."261 

 

Mas, não obstante este exemplo, que julgamos poder ser ilustra-

tivo da superveniência do mítico na Peregrinação, há que demonstrar 

nesta obra - e parafraseando uma vez mais V. M. Godinho – a passagem 

do mito à utopia pelo caminho verdadeiro. Tal significa, no caso narra-

tivo em apreço, que o reconhecimento do seu elevado índice de efabula-

ção diegética coexiste com um fundo de verdade informativa, directa-

mente colhida da experiência da viagem do seu autor-narrador, ou en-

tão, como sucede nalguns capítulos da Peregrinação, directamente ins-

pirada em informes fiáveis de autores que escreveram acerca de outras 

realidades sociais e político-administrativas derivadas das descobertas 
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geográficas. Da síntese de ambas as fontes informativas – a que decor-

reu da viagem própria ou a que proveio da recriação de notícias de auto-

ria alheia – construiu Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, como já 

se disse, uma representação idealizada e utopizante da realidade históri-

co-social chinesa, jogando com a sua distância e excentricidade em rela-

ção ao modelo de vida coevo europeu. E isto, apesar dessa imagem ter 

sido composta, segundo Luís de Sousa Rebelo, mais sob o efeito da lei-

tura do Tractado em que se côtam por estênso as cousas da China, do 

dominicano Frei Gaspar da Cruz, publicado em Évora entre 1569 e 

1570, do que da efectiva observação desse país por parte de Fernão. 

Mendes Pinto. Para o caso, interessa-nos, no entanto, mais o texto do 

que as suas condições de germinação, a fim de podermos nele assinalar 

indícios e provas da nossa tese. 

Comecemos pela declaração – (supostamente) fundada na expe-

riência da observação do autor-narrador e por ele produzida por aferição 

comparativa com uma pluralidade de outros referenciais etno-

comunitários, incluindo o europeu – de que a China constitui, generica-

mente, tanto pela sua riqueza natural como pelos costumes das suas gen-

tes e pelo modelo de sociedade que adoptou, um lugar eleito, um lugar-

outro, melhor do que qualquer um que conheceu, incomparavelmente 

melhor do que o conhecido pelos seus leitores. Tomando a parte pelo 

todo, e elegendo como exemplo a organização da cidade – a polis, maté-
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ria-alvo da imaginação utópica pura e dura –, escreve Fernão Mendes 

Pinto, com a sua proverbial auto-comiseração:  

 

Destas grandezas que se acham em cidades particulares deste império da 

China, se pode bem coligir qual será a grandeza dele todo junto. Mas para 

que ela fique ainda mais clara, não deixarei de dizer (se o meu testemunho é 

digno de fé) que nos vinte e um anos que duraram os meus infortúnios, em 

que, por vários acidentes de trabalho que me sucediam, atravessei muita parte 

da Ásia, como nesta minha Peregrinação se pode bem ver, em algûas partes 

vi grandíssimas abundâncias de diversíssimos mantimentos que não há nesta 

nossa Europa, mas em verdade afirmo que não digo eu o que há em cada ûa 

delas, mas nem o que há em todas juntas vem a comparação c'o que há disto 

na China sòmente.  

E a este modo são todas as mais cousas de que a natureza a dotou, assi na 

salubridade e temperamento dos ares, como na polícia, na riqueza, no estado, 

nos aparatos, e nas grandezas das suas cousas. E para dar lustro a tudo isto, 

há também nela ûa tamanha observância da justiça e um governo tão igual e 

tão excelente que a todas as outras terras pode fazer inveja: e a terra a que fal-

tar esta parte, todas as outras que tiver, por mais alevantadas e grandiosas que 

sejam, ficam escuras e sem lustro 262 

 

Apesar de o parágrafo imediatamente subsequente contrariar este 

tom apologético ao introduzir a típica censura prosélita-cristã pelas prá-

ticas religiosas dos indígenas, definidas como "torpes", "brutas" e 
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"abomináveis" (definição tanto mais dissonante quanto Fernão Mendes 

Pinto se mostra, o mais das vezes, não só tolerante como até entusiasta 

em relação à alteridade rácica e cultural, o que é bem demonstrativo da 

fortíssima pregnância dos ídolos da religião – para utilizar a expressão 

de Bacon –, até mesmo em mentes peregrinas ... ), apesar, portanto, des-

ta nota disfórica na composição geral do discurso sobre a China, corro-

borada pelo episódio rocambolesco, igualmente disfórico, do aprisiona-

mento, açoitamento e julgamento do narrador e seus oito companheiros 

em Pequim (capítulos C -CIV), a verdade é que esta cidade é global-

mente caracterizada, como já tinham sido a de  Nanquim e a de Funqui-

nilau (capítulos LXXXVIII; XCVII- XCIX, respectivamente), segundo 

traços que denunciam a sua virtual filiação adentro do utopismo, isto é, 

segundo aquela propensão da consciente vontade humana, como escreve 

Joyce Oramel Hertzler, em sugerir um alinhamento da sociedade em 

"conformidade com um ideal positivo".263. Só que aqui, este ideal é feito 

a partir do real, operando a imaginação utopizante por efeito da revela-

ção geográfica. Em Pequim e, por extensão, em todo o "império, ou mo-

narquia, ou como lhe quiserem pôr o nome (porque na verdade todo o 

que for grande lhe cabe)"264 parece reinar positivamente a ordem, a 

prosperidade, a justiça e a comiseração. Desde logo, e à semelhança da 

definição espacial das sociedades ideais, a topografia de Pequim é de 

tipo insular, "cercada toda de duas ordens de muros muito fortes, com 
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infinidade de torres e baluartes"265, ocupando a cidade o centro geomé-

trico de uma ilha maior que é o próprio império, cercado por outro muro 

(a muralha real da China) "ou chanfacau, como eles lhe chamam, que 

quer dizer «resistência forte», [o qual] corre todo a fio igualmente, até 

entestar nos agros das serras que no caminho se lhe oferecem"266. Entre 

o duplo anel de Pequim"que tem os seus muros de circuito", e a muralha 

exterior do império, ergue-se outra cerca "de muito maior comprimento 

e largura", formada por "muitas aldeias e povoações divididas umas das 

outras, com muita quantidade de quintas ao redor, muito nobres"267. O 

povoamento e o ordenamento dos espaços urbanos são-nos representa-

dos segundo configurações geométricas, reticulares, isto é, segundo os 

mesmos princípios moduladores da ilha de Calempluy, só que agora 

destinados à morada, não de trezentos e sessenta e cinco eremitas, mas 

de muitíssimos "chins".  

Regularidade ortogonal, simetria, geometrismo configuram a or-

dem das utopias estáticas de inspiração platónica-moreana, e são essas 

as características reproduzidas no desenho que nos oferece Fernão 

Mendes Pinto de Pequim, e, por metonímia, da China.  

 

As ruas desta cidade são todas muito compridas e largas, e de casaria muito 

nobre, de um até dous sobrados, fechadas todas de uma banda e da outra com 

grades de ferro e de latão, com suas entradas para os becos que nelas entes-

tam. E nos cabos de cada ûa destas ruas estão arcos com portas muito ricas, [e 
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em] toda a largura e comprimento da cidade [há] grande soma de pontes fei-

tas sobre arcos de pedraria muito fortes, e nos cabos colunas com suas cadeas 

atravessadas, e poiais com encosto para a gente descançar. E estas pontes que 

estão nestes cento e vinte esteiros se afirma que são mil e oitocentas, e todas 

a qual milhor e mais rica, assi no feitio como em tudo o mai que se vê268.  

 

A impressão da riqueza não se fica pela magnífica aparência dos 

edifícios, sendo bem visível na oferta abundante e diversificada de pro-

dutos alimentares e de bens de uso, tantos e em tanta quantidade que a 

sua enumeração desafia e transcende as capacidades enunciativas e as 

virtualidades expressivas da linguagem verbal:  

 

Pois se quiser falar particularmente de todas as mais cousas de ferro, aço, 

chumbo, cobre, estanho, latão, coral, alaqueca, cristal, pedra de fogo, azou-

gue, vermelhão, marfim, cravo, noz, maça, gengivre, canela, pimenta, tamari-

nho, cardamono, tincal, anil, mel, cera, sândalo, açucar, conservas, manti-

mentos de fruitas, farinhas, arrozes, carnes, caças, pescadas, e hortaliças, dis-

to tudo havia tanto que parece que faltam palavras para o encarecer 269 

 

A esta rigorosa modulação do espaço corresponde uma não me-

nos escrupulosa ordenação social, não propriamente igualitária e comu-

nista como a prevalecente na ilha da Utopia mas funcionalmente estrati-

ficada, à imagem da filosofia política de Confúcio, de certo modo à 

imagem da república ideal de Platão onde cada um era suposto cumprir 
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o seu íntegro dever de cidadão na justa medida em que a essência do seu 

ser coincidisse e se subsumisse ao ser de uma das classes constituintes e 

promotoras da harmonia da polis. A imagem dessa rigorosa ordenação 

social chinesa, e o sentido de aparente justiça humana a ela associada, 

são comunicadas por recurso à enumeração – (a qual estilisticamente se 

resolve pelo emprego da figura da anáfora em sintagmas verbais como 

"Vimos", "Há também", "Há outros") – dos diferentes ofícios praticados 

pelos "chins", tanto na área do comércio (capítulo XCVIII), como na da 

político-administrativa (capítulo XCIX). As instituições de solidarieda-

de social merecem aliás um particular enfoque da parte de F. Mendes 

Pinto ao dedicar-lhes dois capítulos, o CXII – "Do provimento que se 

tem com todos os aleijados e gente desemperada" – e o CXIII – "Da 

maneira que se tem para haver em todo o reino celeiros para os pobres, e 

qual foi o rei que isto ordenou". E também neste ponto da Peregrinação 

é possível discernir uma analogia com um dos operadores ou uma das 

categorias funcionais, imprescindíveis à sintaxe das narrativas de tipo 

utópico: referimo-nos, claro está, à categoria do sujeito-sonhador-

legislador-fundador da sociedade ideal. Ora, contam as crónicas que terá 

sido Chausirão Penagor, o bisavô daquele rei gentio que ao tempo de 

Fernão Mendes Pinto reinava com "grandíssima ordem e maravilhoso 

governo", quem terá ordenado a seguinte medida de previdente alcance 

social:  
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[Q]ue para remédio de toda a gente pobre houvesse (como inda agora há), em 

todas as cidades e vilas do reino, celeiros de trigo e de arroz, por que quando, 

por algûa esterilidade a terra não desse fruito, como algûas vezes se aconte-

cia, tivesse a gente mantimento de que se sustentasse aquele ano para que os 

pobres não perecessem à míngua, e que para isso dava toda a décima parte 

dos direitos reais. [...] E de então para cá houve sempre em toda esta monar-

quia um grande número de celeiros, que segundo se afirma, são quatorze mil 

casas.270. 

 

Panagor era cego, e diz a crónica que Deus lhe terá dado a "vista 

perfeita" no momento em que assinou o decreto iluminado pela sua ge-

nerosa alma e prospectiva razão. Segundo informes mais antigos consul-

tados por Fernão Mendes Pinto – concretamente, o da " primeira crónica 

das oitenta dos Reis da China no capítulo treze" – a fundação de Pe-

quim, por um príncipe com esse mesmo nome – ascendente mítico e re-

moto da linhagem real chinesa – ter-se-á ficado a dever à ocorrência de 

um milagre, anunciado por uma profecia (capítulos XCII-XCIV). Do 

milagre, mas, sobretudo, da profecia e da sua relação com a utopia con-

tamos falar no próximo capítulo. Para concluir o presente, reiteremos a 

seguinte analogia: que assim como há uma relação de contiguidade 

onomástica entre a Utopia e Utopus, assim também Pequim, antes de ter 

sido nome de cidade foi nome de pessoa; por outro lado, e à semelhança 
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da sociedade ideal visitada por Rafael Hytlodeu, em que o conhecimen-

to e a descrição de uma só cidade (no caso a de Amaurota) consubstan-

cia o conhecimento de todas as cidades da ilha, também a cidade de Pe-

quim (supostamente) visitada por Fernão Mendes Pinto, se configura 

como uma espécie de modelo exemplar de todos os demais espaços ur-

banos chineses.  

É de referir ainda que esta descrição de uma sociedade exemplar 

– "em que há um tão excelente governo e ûa tão pronta execução nas 

cousas dele"271, – situada a oriente da Europa mantém nexos de corres-

pondência semântica com a localização mítica do paraíso e com as idea-

lizações das sociedades levantinas concebidas pelo imaginário medie-

val: permite-nos entender a linha de continuidade, mas também de rup-

tura, entre a fabulação mítica-religiosa e a imaginação utópica-

sociológica; mas também a importância constituinte das descobertas ge-

ográficas na formação do princípio da esperança acerca de um mundo 

melhor.  

Ernst Bloch – e com ele, em jeito de síntese, encerramos este ca-

pítulo –, na sua proposta de classificação e na sua exegese sobre as dife-

rentes modalidades da utopia (sociais, técnico-científicas, arquitectóni-

cas, médicas, etc.), caracteriza a utopia geográfica (a morada outra dese-

jada pela imaginação, acalentada pela esperança e motivada/motivadora 

da viagem) como aquela que se insinuou na (mítica) procura de um 
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Éden, de um Eldorado, e que nutriu a (real) empresa das descobertas 

planetárias – hoje em dia continuadas no espaço infinito transplanetário. 

Viagem / utopia / descoberta são, portanto, termos que reversível e mu-

tuamente se determinam na preservação e renovação do princípio da es-

perança de um mundo melhor, e, segundo Bloch, a sua conjunção parece 

pôr em evidência a própria fenomenologia do que ele designa por "uto-

pia concreta". Para o filósofo, a intenção genérica de qualquer utopia em 

pre-anunciar e pôr a descoberto realidades, situações e condições huma-

nas e sociais ainda-não-conhecidas – que se encontram latentes sob a 

forma de possibilidades objectivas reais e que podem ser plenamente re-

alizáveis no futuro – tem na própria gesta dos "des-cobrimentos" geo-

gráficos a sua melhor ilustração: é que revelar novos espaços tem por 

condição positiva a esperançosa viagem de se alcançar um topos distan-

te, ainda não conhecido, que seja melhor que o já conhecido, e tem por 

efeito dar a conhecer o que estava em estado latente, desvelar o possível 

de uma realidade antes oculta. 

 Os textos de Duarte Barbosa, Pêro Vaz de Caminha, Camões e 

Fernão Mendes Pinto, associados como estão à abertura do conhecimen-

to do novo mundo, tanto a ocidente como a oriente, não deixam, pois, na 

sua relativa especificidade temática, e com diferentes intensidades, de 

demonstrar que a descoberta geográfica é um "empreendimento cen-

tralmente governado pela utopia." 272 
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ca. Op. Cit., p.156.  
 
29 Esta tripartição é resumida por J. Delumeau remetendo a sua integral 
exposição para Giamatti. Apud Delumeau, Jean –.  Une Histoire du Pa-
radis. Op. Cit., p.20. 
  
30 Teócrito – "Idílios, VII.", in Hélade: Antologia da Cultura Clássica. 
Op. Cit., p.447-448.  
 
31 Para uma síntese da cristianização dos mitos greco-romanos, cf. De-
lumeau, Jean – Une Histoire du Paradis. Op. Cit., p.21-27. 
Sobre este item, leia-se a seguinte asserção de Krishan Kumar : A con-
tribuição decisiva dada pelo cristianismo à utopia consistiu, em parte, 
em se ter apropriado e em ter absorvido os temas da utopia clássica que 
fez fundir com as suas próprias raízes judaicas e com a herança do pró-
ximo oriente. Foi muito fácil assimilar e identificar a Idade de Ouro com 
o Jardim do Éden. A Idade de Ouro podia agora afirmar-se como repre-
sentando a condição de felicidade da humanidade antes da Queda.  E se 
as ideias clássicas concordavam perfeitamente com a noção de um para-
íso perdido, podiam também, se bem que menos apropriadamente, ser 
integradas ao serviço da ideia de um paraíso recuperado num futuro in-
determinado" 
Kumar, Krishan – Utopia and Anti-Utopia in Modern Times. Op. Cit., 
p.10. (Tradução nossa). 
 
32 Manuel,E. Frank.; Manuel, P. Fritzie –. Utopian thought in the West-
ern World. Op. Cit., p.62. (Tradução nossa). 
 
33 Lapouge, Gilles – Utopie et Civilizations. Op. Cit. p.131-132. (Tradu-
ção nossa).  
 
34 Moreau, Pierre- François – Le récit utopique. Op. Cit., p.33. (Tradu-
ção nossa). 
 
35 Idem p. 31-34. 
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36 Cf. Frye, Northrop – "Varieties of Literary Utopias", in Utopias and 
Utopian Thought. Op. Cit., p.25-49.  
 
37 Idem, p.41. (Tradução nossa). 
 
38 Ibidem. (Tradução nossa). 
 
39 Cf. Holstun, James – A Rational Millennium. Op. Cit., p. 75-77. 
 
40 Idem, p.76-77. (Tradução nossa). 
 
41 Cf. Kumar, Krishan – Utopia & Anti-Utopia in Modern Times. Op. 
Cit., p.2-32. 
 
42 Idem, p.20. (Tradução nossa). 
 
43 Ambos os princípios (do melhor e da harmonia pré-estabelecida) fo-
ram filosoficamente enunciados por Leibniz (1646-1716), nomeadamen-
te na sua Teodiceia ( neologismo formado por duas palavras gregas que 
significam Deus e justo), num contexto da história das ideias em que o 
filósofo alemão, polemizando contra as concepções racionais, de origem 
gnóstica, de um seu contemporâneo, Bayle, relativas à falta de sabedoria 
e bondade divinas, sustenta a tese de que o mundo dado, apesar do mal 
que contém e exibe, é o melhor dos mundos possíveis criado por Deus. 
Tese, portanto, radicalmente anti-utópica ou radicalmente hiper-utópica, 
consoante o ponto de vista que se queira adoptar em relação à leitura da 
cosmogonia e da ontologia contida, por exemplo, nas seguintes passa-
gens: [...] Deus tendo escolhido o mais perfeito de todos os mundos pos-
síveis, foi conduzido pela sua sabedoria a admitir o mal que foi anexado 
ao mundo, mas que não impediu que, uma vez tudo avaliado e rebatido, 
não se pudesse considerar este mundo como o melhor que pôde ser es-
colhido";  

" [...] Deus faz o melhor que é possível, seguindo a sabedoria in-
finita que regula as suas acções. É verdade que já possuímos as provas e 
evidências diante dos nossos olhos, quando vemos algo inteiramente , 
de algum modo realizado em si, e isolado, por assim dizer, no seio das 
obras de Deus. Um tal todo, formado, por assim dizer, da mão de Deus, 
é uma planta, um animal, um homem." Leibniz, Gottfried Wilhelm – Es-
sais de Théodicée. Paris: Garnier-Flammarion, 1969. p.44 ; p.190. (Tra-
dução nossa). 
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44 Orto do Esposo: Texto inédito do século XIV ou começo do XV. Ed. 
crit. Bertil Maler. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura; 
Instituto Nacional do Livro, 1956, p.14. (Para assegurar uma leitura 
mais fluente, procedemos a uma ligeira actualização ortográfica que 
consistiu em permutar as duplas vogais nasaladas pela consoante m e a 
semivogal u pela consoante v) 
 
45 A metáfora do Livro como Paraíso (no sentido em que este representa 
um microcosmo perfeito do universo) constitui uma espécie de quiasmo 
da outra metáfora, mais comum, do Universo como Livro. Para ilustrar 
esta segunda figura, veja-se um belíssimo exemplo descrito na obra, que 
referiremos adiante, da autoria do médico alquimista, adepto do V Impé-
rio, e polígrafo português do século XVIII, Anselmo Caetano Cf. Caeta-
no, Anselmo – Ennoea ou a Aplicação do Entendimento sobre a Pedra 
Filosofal. Notas de Apresentação de Yvette Centeno . Ed. fac-sim. Lis-
boa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. Parte I, p.174-175. 
  
46 .Orto do Esposo. Op. Cit., p.14-16. (Para assegurar uma leitura mais 
fluente, procedemos a uma ligeira actualização ortográfica que consistiu 
em permutar as duplas vogais nasaladas pela consoante m e a semivogal 
u pela consoante v) 
 
47 Cf. supra, a descrição feita do paraíso no Génesis, ponto 2, capítulo 
III. 
 
48 Orto do Esposo. Op. cit., p.16. 
 
49 Boosco Deleitoso : ed. de Augusto Magne da edição de 1515. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Saúde - Instituto Nacional do Livro, 
1950. Volume I, p.1. 
 
50 Ibidem. 
 
51 Ibidem, p.1-2. 
 
52 Cf. Introdução, Boosco Deleitoso. Op. cit. p.1.  
O medievelista Mário Martins foi quem demonstrou, num estudo profu-
samente documentado, e publicado pela primeira vez em 1944, na revis-
ta Brotéria (t. 38), a influência de Petrarca no Boosco Deleitoso. Colhe-
mos esta informação do comentário introdutório feito por Aida Fernan-
des Dias à versão ontológica desta obra medieval – comentário que sin-
tetiza o teor do Boosco Deleitoso e no qual são tecidos pertinentes juí-
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zos estético-literários sobre o mesmo. Cf. Antologia de Espirituais Por-
tugueses. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994, p.29. 
Para um breve comentário histórico-cultural em que se explica a inscri-
ção tanto do Orto do Esposo como do Boosco Deleitoso na corrente lite-
rária religiosa do fim da Idade Média marcada pelo "alegorismo didácti-
co", e para um breve resumo do Boosco, obra composta por153 capítu-
los, cf. Saraiva , António José – O Crepúsculo da Idade Média em Por-
tugal. Lisboa: Gradiva, 1996. pt. I e II, p.90-96.  
 
53 Boosco Deleitoso. Op. Cit., p.3. 
 
54 Ibidem. 
 
55 Ibidem, p.3-4. 
 
56 Ibidem, p.4. 
 
57 Para uma reflexão sobre o problema da interpretação dos textos apo-
logéticos-medievais com base numa leitura dos procedimentos alegóri-
cos no Boosco Deleitoso, cf. Lucas, Maria Clara de Almeida – "Aloto-
pia e Alegoria", in Utopia: Mitos e Formas. Op. Cit., p.83-99. 
 
58 Boosco Deleitoso. Op. Cit., p.311.  
Acerca das equivalências entre o "apex terrae" e o "apex mentis", cf. 
Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., p.395, Tome II. 
 
59 Bíblia Sagrada. Op. Cit., p.1631-1632. 
 
60 Cf. Lucas, Maria Clara de Almeida – A Literatura Visionária na Idade 
Média Portuguesa. Lisboa: ICALP, 1986. 
 
61 Idem, p.27. 
Referindo-se aos processos pelos quais os santos se acercam do paraíso, 
esta autora escreve:"Topologicamente, uma de duas vias é possível para 
a aproximação do paraíso: a subida e a descida. Se se trata de ascensão, 
o santo poderá ser levado para os céus nas asas de uma ave, conduzido 
por um anjo ou então deverá subir alta montanha, com acontece com S. 
Amaro [...]. O caminho inverso fá-lo-á mergulhar no seio da terra ou nas 
profundezas do mar. Assim acontece no Purgatório de S. Patrício: o 
homem que pretende penitenciar-se deverá descer ao poço". Idem, p.28. 
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62 No seu extenso e diversificado inventário de práticas e modalidades 
do pensamento afectadas pelo espírito da utopia, Ernst Bloch considerou 
a arte da alquimia como um dos "esboços" representativos de um mundo 
melhor, tendo-lhe dedicado três estudos no capítulo do seu Princípio 
Esperança relativo à análise das utopias técnicas. Cf. Bloch Ernst – Le 
Principe Espérance. Op. Cit., Tome II, p.222-242.  
Para uma leitura das relações entre hermetismo e utopia, cf. Centeno, Y. 
K - "Hermetismo e Utopia", in Utopia : Mitos e Formas. Op. Cit., p.311-
325. 
 
63 Centeno, Yvette C., – "Nota de Apresentação", in Caetano, Anselmo 
Ennoea ou Aplicação do Entendimento sobre a Pedra Filosofal. Op. Cit., 
p.9.  
 
64 Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dictionnaire des Symboles. Op. 
Cit., p. 22.  
 
65 Caetano, Anselmo – Ennoea ou Aplicação do Entendimento sobre a 
Pedra Filosofal. Op. Cit., p.159. 
 
66 Ibidem. 
 
67 Escreve Yvette Centeno na sua nota de introdução à Ennoea: "Este 
Uno primordial é representado, no Sonho Enigmático da Ennoea, pela 
Cidade Morgana. Estamos perante um arquétipo feminino do Uno Pri-
mordial. Feminino não por ser diferenciado, em oposição ao masculino, 
mas por ser «gerador de vida», por ser um «ventre simbólico»". Cente-
no, Y. K – "Nota de Apresentação", in Caetano, Anselmo Ennoea ou 
Aplicação do Entendimento sobre a Pedra Filosofal. Op. Cit., p.16.  
 
68 Caetano, Anselmo – Ennoea ou Aplicação do Entendimento sobre a 
Pedra Filosofal. Op Cit., Parte Segunda, Dialogo Terceiro, p.67-68. 
 
69 Ibidem, p.68. 
 
70 Ibidem. 
 
71 Idem, p.69. 
 
72 Idem, p.68. 
 
73 Idem, p.69-70. 
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74 Idem, p.70. 
 
75 Socorrendo-se da definição dada por outro ilustre alquimista portu-
guês, o padre Rafael Bluteau, Anselmo Caetano caracterizou, no Diálo-
go III da Ennoea, previamente à narração do sonho enigmático de Eno-
dato, e pela fala desta mesma personagem, o que ele designa por Espíri-
to Universal, e que, a nosso ver, é a incógnita essencial do universo, a 
origem comum de que participam, em distintos planos de manifestação, 
todas as formas da natureza, representada aqui pela árvore (da vida) de 
ouro:  
"Espirito Universal (segundo a Philosophia Hermetica) he huma subs-
tancia, subtilissima, purissima, penetrantissima, que do Ceo Empyreo 
para os corpos celestes, e destes para os sublunares, e elementaes he 
lançada, como setta, em todos os mixtos, Mineraes, Vegetantes, e Ani-
maes, dando a todos elles aquella virtude, e vida propria, e particular de 
cada especie, e individuo. Como esta substancia he impalpavel, e invisi-
vel, com razão se lhe deu o nome de Espirito; tambem merece o epicteto 
Universal, porque nella estão metidas, e occultas as virtudes de todas as 
sementes do Universo. Estas, pois, como se vè, nos grãos de todos os 
pães, legumes, e frutos da terra, ainda que sejão visiveis, e palpaveis, o 
Espirito Universal embebido nelles, e em todos identico, mas multi-
fórme, segundo a natureza de cada hum, he imperceptivel, posto que in-
sensivelmente se faz corporal, misturando-se com os corpos, e dando-
lhes o augmento, e perfeição, que lhes convem. O que claramente vemos 
em qualquer graõ, ou semente metida debaixo da terra; porque se não 
tivera dentro de si hum Agente, procurador, e solicitador da sua germi-
nação, apodreceria, e não chegaria a fazer-se vegetante. Este Agente, 
procurador, e sollicitador he o Espirito Universal, que continuamente 
eleva, fortifica, e accrescenta do seu proprio cabedal o seu paciente" 
Idem. Diálogo III, p.34-35. (Sublinhado nosso). 
 
76 Idem, p.71-72. 
 
77 Idem, p.72. 
 
78 Escreve Yvette Centeno em jeito de conclusão à análise da Ennoea: 
"O paraíso, ou melhor, neste caso, a cidade dos alquimistas não é a Jeru-
salém Celeste, toda de pedra brilhante, toda reflexo de um céu descido à 
terra. A cidade Morgana é a cidade terrena, é a cidade do homem, ainda 
que transmutado, aberto à contemplação de uma nova forma de vida – 
integral, natural, centrada na própria alma, que a rainha Morgana simbo-
liza. Onde preside a mulher preside a vida, e não o apagamento sublime 
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que é o céu. Centeno, Y. K. – "Nota de Apresentação", in Caetano, An-
selmo – Ennoea ou Aplicação do Entendimento sobre a Pedra Filosofal. 
Op. Cit., p.21. 
 
79 Cf. Lopes, Óscar e Saraiva, António José – História da Literatura Por-
tuguesa. 6º edição. Porto: Porto Editora, p.227-229; Ferreira, David-
Mourão – Tópicos de Crítica e de História Literária. Lisboa: União Grá-
fica, 1969. p.47. 
 
80 Camões, Luís de – Lírica Completa. Pref. e not. Maria de Lurdes Sa-
raiva [Lisboa]: INCM, [1981]. Vol.3, p.304-305. 
 
81 Bachelard, Gaston – L'eau et les rêves. Paris: José Corti, 1991. p.47. 
(Sublinhado nosso). (Tradução nossa). 
 
82 Camões, Luís de – Lírica Completa. Op. Cit., p.305, Vol. 3. 
 
83 Bachelard, Gaston – L'eau et les rêves. Op. Cit., p.41  
 
84 Schopenhauer com o contributo da teoria das ideias de Platão, resume 
assim a sua teoria da criação/recepção estéticas, a partir da experiência 
da contemplação: "Quando, elevado pelo poder da inteligência, se re-
nuncia a considerar as coisas de maneira vulgar [...] isto é, quando não 
se considera nem o lugar, nem o tempo, nem o porquê, nem o para quê 
das coisas, mas pura e simplesmente a sua natureza [...], no momento em 
que nela [na intuição] nos afundamos por completo e em que a consci-
ência é inteiramente dominada pela serena contemplação de um objecto 
natural dado na actualidade presente, paisagem, árvore, rocha, edifício, 
o quer que seja; [...] no momento em que se oblitera a sua individualida-
de, a sua vontade e em que se subsiste apenas como sujeito puro, como 
nítido espelho do objecto, de tal modo que tudo se passa como se o ob-
jecto estivesse só, que seja impossível destrinçar o sujeito do próprio 
objecto da sua intuição e que tanto este como aquele se confundem num 
só ser, numa só consciência [...] então o que assim é conhecido deixa de 
ser a coisa na sua condição particular para passar a ser a sua Ideia, a 
forma eterna, a objectividade imediata da vontade. Consequentemente a 
este nível, aquele que se entrega a esta contemplação deixa de ser um 
indivíduo (porque o indivíduo aniquilou-se nesta contemplação) para 
passar a ser o sujeito puro do conhecimento, emancipado da vontade, do 
sofrimento e do tempo". 
Schopenhauer, Arthur – Le Monde comme Volonté et comme Représen-
tation. Op. Cit., p.230-231. (Tradução nossa). 
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85 Bachelard, Gaston – L'eau et les rêves. Op. Cit., p.44. (Tradução nos-
sa). 
  
86 Idem, p.45. 
 
87 Para assegurar o desenvolvimento lógico do presente argumento, não 
seguimos aqui a linha de exposição cronológica que vimos adoptando, 
quer quanto à data da composição, quer quanto à da publicação, dos 
exemplos literários seleccionados para a ilustração da nossa tese. 
 
88 Cf. Yerushalmi, Yosef Hayim – "A Jewish Classic in the Portuguese 
Language"; Martins, José V. de Pina – 
 "Consolação às Tribulações de Israel de Samuel Usque Alguns dos seus 
aspectos messiânicos e proféticos: uma obra-prima da língua e das letras 
portuguesas", in Usque, Samuel – Consolação às Tribulações de Israel. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. Vol.1  
  
89 Escreve Pina Martins: "A Consolação às Tribulações de Israel pode 
resumir-se deste modo: – Por mais terríveis que sejam os tormentos que 
hoje sofrem os Judeus – afirma Samuel Usque –, já outros maiores tive-
ram de suportar na sua peregrinação terrena. Esses tormentos são justos, 
porque o povo de Israel pecou contra o Senhor, o qual não podia, por ser 
a própria expressão infinita da Justiça (que é uma forma de perfeição), 
deixar de pôr em causa tais infidelidades. Mas são, ao mesmo tempo, 
uma prova de predilecção divina em relação ao povo eleito. O Senhor 
não quer deixar perdê-lo na dureza do seu abandono. Isto não significa 
que os agentes da punição não sejam merecedores de castigo, e tanto 
mais severo quanto é certo eles serem abandonados à inconvertibilidade, 
na gélida indiferença do seu vazio espiritual. O Senhor serve-se deles 
para chamar os que ama à direita do seu divino serviço". Martins, José 
V. de Pina – "Consolação às Tribulações de Israel de Samuel Usque. 
Alguns dos seus aspectos messiânicos e proféticos: uma obra-prima da 
língua e das letras portuguesas", in Usque, Samuel – Consolação às Tri-
bulações de Israel. Op. Cit., p.136. 
Relativamente aos aspectos messiânicos e proféticos da Consolação às 
Tribulações de Israel, cf. a análise feita por Pina Martins do Diálogo 
Terceiro. Idem, p.209-280.  
 
90 Idem, p.149. 
 
91 Usque, Samuel – Consolação às Tribulações de Israel. Ed. fac- símile. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1989. Vol 2,fl. Aiiiiiv- Aviiiv. 
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Dada a extensão da citação e para facilitar a leitura, optámos excepcio-
nalmente por acolher a versão, com ortografia e pontuação moderniza-
das, incluída na selecta de textos literários portugueses do século XVI, 
organizada por Beatriz Paula e Tarracha Ferreira. Cf. Paula, Beatriz 
Mendes; Ferrreira, M. Ema Tarracha – Textos Literários Século XVI. 
Lisboa: Editorial Aster, [s.d.]. p.528-531. 
 
92 Bachelard, Gaston – L'Eau et les Rêves. Op. Cit., p.36-37. 
 
93 Com a revelação hebraica este símbolo [o do cordeiro] acaba por ad-
quirir todo o seu sentido: O cordeiro (ou a ovelha) simboliza primeira-
mente o Israelita membro do rebanho de Deus, (Isaías, 40, 10-11) pas-
cendo sob a condução dos pastores (chefes políticos)" Chevalier, Jean; 
Gheerbrant, Alain – Dictionnaire des Symboles. Op. Cit., p.11. (Tradu-
ção nossa). 
 
94 Bachelard, Gaston – L'Eau et les Rêves. Op. Cit., p.158-159. (Tra-
dução nossa). 
 
95 Cf. Durand, Gilbert – Les Structures Antropologiques de L'Imagi-
naire. Op. Cit., p.[506-507].  
  
96 Bachelard, Gaston – L'Air et Les Songes. Paris: Librairie José Corti, 
1943. p.269-270. (Tradução nossa). (Sublinhado nosso). 
 
97 As datas de composição dos autógrafos, bem como das primeiras edi-
ções das versões genuínas das peças de Shakespeare são matéria de eru-
dita controvérsia, sustentada em provas que, divergindo nas conclusões, 
participam, para serem críveis, de métodos comuns de investigação pra-
ticados tanto pela historiografia literária como pela crítica textual. In-
formações históricas fornecidas, quer por relatos da época, quer pelo 
conteúdo das peças, bem como a análise textual da evolução estilística 
da obra do autor são procedimentos gerais utilizados na determinação da 
cronologia da composição das suas obras dramáticas. The Tempest foi 
originalmente publicada em 1623, já depois da morte de Shakespeare, 
tendo sido incluída na primeira grande compilação das suas obras dra-
máticas, comummente designada por First Folio, organizado e editado 
pelos seus colegas Heminge e Condell. Importa todavia referir que está 
longe de ser unânime, entre os eruditos, a data da composição do autó-
grafo, divergindo os argumentos entre aqueles (posição maioritária) que 
consideram ser The Tempest uma obra tardia, se não mesmo a derradeira 
de Shakespeare, dos que sustentam estarmos perante uma peça da fase 
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inicial da sua escrita, daqueloutros que consideram-na como uma obra 
de juventude, revista numa fase ulterior da evolução literária do autor. 
Relativamente à determinação cronológica do cânone literário de Sha-
kespeare, e outras questões genéricas relacionadas com aspectos textu-
ais, cf. respectivamente, Harrinson, G. B. – Introducing Shakespeare. 
Harmondsworth: Pelican, 1985, p.153-157; Sen Gupta, S. C. – "The 
Textual Problem: An Unorthodox Approach", in A Shakespeare Manu-
al. Calcutta: Oxford University Press, 1977, p.106-127. 
No que toca aos argumentos díspares sobre a data real da composição da 
obra, cf. a Introdução à peça incluída na prestigiada Arden Edition of 
the Works of William Shakespeare', in Shakespeare, William – The 
Tempest. Ed. by Frank Kermode. London: Methuen, 1985. p. XI-XXIV. 
 
98 Cf. Sargent, Lyman Tower – British and American Utopian Litera-
ture, 1516-1985. Op. Cit., p.4. 
 
99 Para uma leitura das influências da filosofia hermética nesta peça de 
Shakespeare, cf. Yates, Frances A –. "Prospero: The Shaskepearean 
Magus", in The Occult Philosophy in the Elizabethan Age. London: 
Routledge & Kegan Paul, 1979. p.159-181. 
 
100 Shakespeare, William – The Tempest. Op. Cit., p.103-104. 
 
101 Idem, p.45. 
 
102 Ibidem. 
 
103 Idem, p.50-51. 
 
104 Cf. supra Capítulo I, ponto 5. 
 
105 Cf. supra Capítulo III, ponto 2. 
 
106 Andrew Marvell partilha o epíteto de "poeta metafísico" com um 
conjunto de outros nomes da lírica inglesa do século XVII, a saber, John 
Donne (1572-1631), – o qual é apontado como o grande representante 
desta "escola literária" – George Herbert (1593-1633), Richard Crashaw 
(1612-1649), Henry Vaughan (1621/2-1695) e Thomas Traherne 
(1637/8-1674), e ainda com uma plêiade de poetas menores, tais como 
Henry King (1592-1669), Abraham Cowley (1618-1667), Jonh Cleve-
land (1613-1658), etc. Segundo nos informa The Oxford Companion to 
English Literature, o qualificativo de "methaphysical poet" terá sido 
adoptado pela historiografia literária a partir de um juízo depreciativo 
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do escritor neo-clássico Samuel Johnson (1709-84) que, na sua "Life of 
Cowley", escrita em 1777, define aquele grupo de poetas como uma "ra-
ce of writers" destituída de sentimento, exibindo um saber gratuito e 
comprazendo-se em praticar comparações rebuscadas de tipo metafísico. 
Johnson não terá sido, porém, o primeiro a utilizar essa designação: um 
autor contemporâneo de John Donne, Drummond of Hawthornden 
(1585-1649) censurou a sua poética por empregar "Methaphysical Ideas 
and Scholastical Quiddities". Dryden (1631-1700), por sua vez, também 
terá censurado Donne cuja poesia, "affects the metaphysics", e, final-
mente, Pope (1688-1744) escrevendo sobre Cowley, antecipou o juízo 
de Johnson, afirmando que o estilo daquele poeta era inspirado no estilo 
"metaphysical"de Donne. Daqui se depreende que o emprego original 
desta expressão obedeceu a uma intenção desfavoravelmente crítica, 
mais do que a uma rigorosa determinação da estética que lhe está subja-
cente, permanecendo ainda hoje ambíguo o alcance preciso do seu signi-
ficado lexical. Cf. The Oxford Companion to English Literature. Ed. 
Margaret Drabble. Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 643.  
 
107 Os primeiros parágrafos que explicitam o valor simbólico de "ilha" e 
de "jardim" inseridos no Dicionário dos Símbolos apontam para esta co-
incidência de sentidos: "ILHA - A ilha que é somente alcançada em 
consequência de uma navegação ou de um voo, é, por excelência, o 
símbolo de um centro espiritual, mais precisamente de um centro espiri-
tual primordial. [...] "JARDIM - O jardim é um símbolo do Paraíso ter-
restre, do Cosmos de que é o centro, do Paraíso celeste de que é a figura, 
de estados espirituais que correspondem a moradas paradisíacas." Cf. 
Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain – Dictionnaire des Symboles. Op. 
Cit., p. 519; p.531. (Tradução nossa). 
 
108 Cf. Frye, Northrop – Varieties of Literary Utopias. Op. Cit., p. 46 
 
109 Jean Jacques Rousseau (1712-1778), um dos grandes representantes 
da teorização social no pensamento europeu, inspirador da Declaração 
dos Direitos do Homem, filósofo cujo espírito utópico, revelado em par-
tes capitais da sua obra, mereceu ser inventariado e analisado pelo mo-
numental estudo de Frank Manuel, e Manuel, Fritzie dedicado à história 
do pensamento utópico no ocidente, preconizará e assumirá, em obras 
como Émile (1762), Confessions (1782-1789), Rêveries du Promeneur 
Solitaire (1782), este mesmo ideal estóico de solidão individual, justifi-
cando o direito à auto-reclusão (temporária) da vida em comunidade e a 
renúncia aos valores artificiais da sociedade como recursos últimos do 
ser humano em assegurar a sua integral pureza original. Numa perspec-
tiva eminentemente literária, e adentro da tradição utópica, este mesmo 
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tópico relativo à realização ontológica de si mesmo, à revelia do enqua-
dramento social, foi actualizado por H.G. Wells na sua Modern Utopia 
ao conceber a figura do eremita, porta-voz do espírito individualista da 
natureza, refractário aos esquemas de ordenamento da vida em comuni-
dade. Se bem que nesse contexto particular da narrativa, essa figura sur-
ja criticada pela sua conduta eminentemente anti-social, a verdade é que 
num momento ulterior, mais precisamente no capítulo "The Samurai", 
onde se procede à caracterização da elite guardiã da sociedade ideal 
concebida por Wells, a experiência solitária, a-social e de comunhão ín-
tima com a natureza é implicitamente recuperada e valorada pelo narra-
dor, ao descrever a prova fundamental de purgação física e mental a que 
se deviam submeter anualmente, e por um período de sete dias, os mem-
bros daquela corporação. Cf. Wells, H.G. – A Modern Utopia. Op. Cit., 
p. 302-303. 
 
110 Diga-se, a este propósito, que na literatura de expressão inglesa, mais 
especificamente na literatura americana, há a assinalar o caso notável, 
tanto pela qualidade estética-literária que possui como pelo valor da ex-
periência humana que veicula, de um relato auto-biográfico – apresen-
tado como exemplo da possível realização da felicidade terrena –, e que 
concerne a vivência assumidamente solitária, conforme os princípios 
praticados da frugal auto-suficiência e da empenhada e grata cooperação 
com as dádivas da natureza: o seu autor é Henry David Thoreau (1817-
1862), intitulando-se a obra Walden (1854), em tributo do nome da regi-
ão lacustre onde, durante dois anos, o escritor viveu essa voluntária ex-
periência de retiro incondicional e de total ausência de compromisso 
com qualquer forma de dependência social. A título de exemplo pontual 
– e, sem que, ao mencioná-lo, estejamos a violar a unidade temática e o 
âmbito anglo-português do trabalho em curso - transcrevemos de se-
guida um pequeno fragmento da descrição de Walden, cuja beleza e 
harmonia são tidas como uma réplica das do Éden bíblico : "Perhaps on 
that spring morning when Adam and Eve were driven out of Eden, Wal-
den Pound was already in existence, and even then breaking up in a gen-
tle spring rain accompanied with mist and a southerly wind, and covered 
with myriads of ducks and geese, which had not heard of the fall, when 
still such pure lakes sufficed them. Even then it had commenced to rise 
and fall, and had clarified its waters and colored them of the hue they 
now wear, and obtained a patent of heaven to be the only Walden Pond 
in the world and distiller of celestial dews." Thoreau, Henry David – 
Walden an Civil Disobedience. New York: Penguin, 1986. p.226-227. 
 
111 As influências mitológicas da matriz greco-latina e doutrinais da ma-
triz judaica cristã na composição deste poema, para além do simbolismo 
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retórico que representam e que analisaremos no corpo da tese, tornam-
no particularmente adequado, como se demonstrará, ao desenvolvimen-
to estratégico do nosso argumento.  
  
112 Marvell, Andrew – "The Garden", in The Metaphysical Poets. Lon-
don: Penguin, 1988. p.255-256.  
 
113 Cf. Eliot, T.S. – "The Metaphysical Poets", in Selected Essays. Lon-
don: Faber & Faber, 1986, p.281-291. Refira-se que este ensaio visa não 
só elucidar algumas qualidades específicas da poética dalguns metafísi-
cos ingleses mas também demonstrar que tais qualidades não são exclu-
sivas desse movimento uma vez que assistem o acto essencial da criação 
poética de fundir e dar forma verbal a ideias e experiências díspares. 
 
 
114 Marvell, Andrew – The Garden. Op. Cit., p.256. 
 
115 Graves, Robert – The Greek Myths. London: Penguin Books, [cop. 
1960]. Vol.1, p. 78; p.101-102. 
 
116 Marvell, Andrew – The Garden. Op. Cit., p.256. 
 
117 Idem, p.256-257. 
 
118 Idem, Ibidem, p. 257. 
 
119 Idem, Ibidem. 
 
120 Idem, Ibidem. 
 
121 Idem, p.258. 
 
122 Sharrock, Roger – "Introduction", in Bunyan, John – The Pilgrim's 
Progress. London: Penguin, 1987. p.27. 
 
123 Idem, p.19. 
 
124 Bunyan, John – The Pilgrim's Progress. Op. Cit., p.43. 
 
125 Idem, p.44. 
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126 Esta definição, na sua elementar essencialidade, denota um conheci-
mento consciente, por parte do seu autor, das regras de tipo poético-
retórico com que se constrói a literatura. Compare-se com a definição 
dada por um moderno compêndio de retórica: "A allegoria [...] é a metá-
fora, que é continuada como tropo de pensamento e consiste na substi-
tuição do pensamento em causa, por outro pensamento, que está ligado, 
numa relação de semelhança, a esse pensamento em causa". Lausberg, 
Heinrich – Elementos de Retórica Literária. Trad., pref. R .M. Rosado 
Fernandes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1972. p.249. 
 
127 Bunyan, John – The Pilgrim's Progress. Op. Cit., p.46. 
 
128 Idem, p.47. 
 
129 Idem, p.48-49.  
 
130 Idem, p.51.  
 
131 Ibidem. 
 
132 Idem, p.52  
 
133 Idem, p.145. 
 
134 Idem, p.207-208.  
Refira-se que a terra de Beulah enquanto lugar simbólico de repouso foi 
nomeada por William Blake em vários poemas seus. Veja-se por exem-
plo a breve descrição, inserida na complexa trama do poema composto 
entre 1800 e 1803, com o título Milton : no início do "Book the Se-
cond", nos primeiros versos da chapa 30 iluminada pela arte de gravador 
do próprio Blake, lê-se: "There is a place where contrarieties are equally 
true / There is called Beulah; it is a pleasant lovely shadow / Where no 
dispute can come" Blake, William – The Complete Poems. Ed. by W. H 
Stevenson. London: Longman,1989. p.544. 
 
135 Idem, p.208.  
 
136 Ibidem. 
 
137 Idem, p.209. 
 
138 Idem, p.212. 
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139 Embora o poema épico de Milton tenha sido publicado numa data an-
terior à da narrativa apologética-alegórica de Bunyan, não seguimos 
aqui, por necessidade imposta pelo desenvolvimento lógico do argu-
mento que pretendemos expender, o critério cronológico de apresenta-
ção dos textos ilustrativos da nossa tese. 
  
140 Em jeito de prólogo justificativo da opção métrica adoptada no Par-
adise Lost, Milton faz a seguinte advertência: "The Measure is English 
Heroic Verse without Rhyme, as that of Homer in Greek, and of Virgil 
in Latin; Rhyme being no necessary Adjunct or true Ornament of Poem 
or good Verse, in longer Works especially, but the Invention of a barba-
rous Age, to set off wretched matter and lame Meter." Milton, John – 
Paradise Lost. London: Penguin, 1989. p.3. 
 
141 No "Book VII", o anjo Raphael relata assim a Adam o modo como 
este foi gerado, a consumação da obra de Deus: "[...] Air, Water, Earth, 
By Fowl, Fish, Beast was flown, was swum, was walkt / Frequent; and 
of the Sixth day yet remain'd: / There wanted yet the Master work, the 
end / Of all yet done; a Creature who not prone / And Brute as other 
Creatures, but endu'd / with Sanctity of Reason might erect / His Stat-
ure, and upright with Front serene / Govern the rest, self-knowing, and 
from thence / Magnanimmous to correspond with Heav'n, / But grateful 
to acknowledge whence his good / Descends, thither with heart and 
voice and eyes / Directed in Devotion, to adore / And worship God Su-
preme, who made him chief / Of all his works: therefore the Omnipotent 
/ Eternal Father (For where is not hee / Present) thus to his Son audibly 
spake. /'Let us make now Man in our image, Man / In our similitude, 
and let them rule / Over the Fish and Fowl of the Sea and Air, / Beast of 
the Field, and over all the Earth, / And every creeping thing that creeps 
the ground'" Idem, Book VII, v.502-523, p.170-171. 
 
142 Idem, Book VII, v.565-581, p.172. (Sublinhado nosso). 
Compare-se, por contraste, no Book X, v.300-324, já depois de o par 
primordial ter cometido o pecado original, o desenho da estrada em ar-
co, lançada pelas personagens alegóricas da morte e do pecado, ligando 
o inferno e a terra, e cuja grandeza é retoricamente comparada à ponte 
de barcas mandada construir no séc. V a. C pelo rei da Pérsia Xerxes, 
para unir a Ásia Menor à Europa: "They [Death and Sin] fasten'd, and 
the Mole immense wrought on/ Over the foaming deep high Archt, a 
Bridge / Of lenght prodigious joining to the Wall/ Immovable of this 
now fenceless world / Forfeit to Death; from hence a passage broad, / 
Smooth, easy, inoffensive down to Hell. / So, if great things to small 
may be compar'd, / Xerxes, the Liberty of Greece to yoke, / From Susa 
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his Memnoian Palace high / Came to the Sea, and over Hellespont / 
Bridging his way, Europe with Asia join'd, / And scourg'd with many a 
stroke th' indignant waves. Now had they brought the work by won-
drous Art / Pontifical, a ridge of pendent Rock / Over the vext Abyss, 
following the track / Of Satan, to the selfsame place where hee / First ' 
lighted from his Wing, and landed safe / From out of Chaos to the out-
side bare / Of this round World: with Pins of Adamant / And Chains 
they made all fast, too fast they made / And durable; and now in little 
space / The Confines met of Empyrean Heave'n / And of this World, and 
on the left hand Hell / With long reach interpos'd; three sev'ral ways / In 
sight, to each of these three places led." idem, Book X, v. 300-324, p. 
234. 
 
143 Idem, Book I, v.84-88, p.7. (Sublinhado nosso). 
 
144  Idem, Book I, v.242-245, p.11-12. (Sublinhado nosso). 
 
145 Idem, Ibidem, Book I, v.249-255, p.12. (Sublinhado nosso). 
 
146 Idem, Book II, v.345-351, p.37. (Sublinhado nosso). 
 
147 Idem, Book III, v.64-69, p.59. 
 
148 Idem, Book III, v.722-735, p.77. (Sublinhado nosso). 
 
149  Idem, Book IV, v.19-21, p.79. 
 
150 Este tese de Eliot, datada de 1936, é expendida no primeiro dos dois 
ensaios que consagrou a Milton, ambos posteriormente coligidos no vo-
lume intitulado On Poetry and Poets. Aí se pode ler a dado passo: "For 
Milton, therefore, the concentration on sound was wholly a benefit. In-
deed, I find, in reading Paradise Lost, that I am happiest where there is 
least to visualize. The eye is not shocked in his twilit Hell as it is in the 
Garden of Eden, where I for one can get pleasure from the verse only by 
the deliberate effort not to visualize Adam and Eve and their surround-
ings. [...] To extract everything possible from Paradise Lost, it would 
seem necessary to read it in two different ways, first solely for the 
sound, and second for the sense. The full beauty of his long periods can 
hardly be enjoyed while we are wrestling with the meaning as well; and 
for the pleasure of the ear the meaning is hardly necessary, except in so 
far as certain key-words indicate the emotional tone of the passage. [...] 
I cannot feel that my appreciation of Milton leads anywhere outside of 
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the mazes of sound. [...] although his [Milton's] work realizes superbly 
one important element in poetry, he may still be considered as having 
done damage to the English language from which it has not wholly re-
covered " Eliot T.S – "Milton I", in On Poetry and Poets. London: Faber 
and Faber, 1979. p.143-144-145. 
 
151 Milton, John – Paradise Lost. Op. Cit., Book IV, v.131-143, p.82. 
  
152 Idem, Book IV, v.172-179, p.83. 
 
153 Idem, Book IV, v.146-165, p.82. 
De acordo com as informações que nos são fornecidas pelo Prof. Fer-
nando de Mello Moser num artigo intitulado "As Traduções de Milton 
do Padre José Amaro da Silva" o Paradise Lost conheceu várias versões 
em língua portuguesa. Precisamente, foi aquele clérigo quem primeiro 
traduziu o poema épico inglês, tendo-o feito em prosa e a partir de uma 
versão francesa. A primeira edição dessa tradução foi publicada em 
1789 e, embora expurgada de textos complementares, viria a ser reedi-
tada em 1830 pela mesma casa editora, a Typografia Rollandiana. Além 
desta versão, conhecem-se ainda outras duas traduções oitocentistas do 
mesmo poema, a de Francisco Bento Maria Targini, Visconde de S. 
Lourenço (1832), e a de António José de Lima Leitão (1840). Cf. Mo-
ser, Fernando de Mello – "As Traduções de Milton do Padre José Ama-
ro da Silva", in Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada. 
Guimarães, [s.l], 1981. p.37.  
A título de curiosidade, e uma vez que tivemos acesso a um exemplar da 
primeira edição da tradução do Padre José Amaro do Paradise Lost, não 
queremos deixar de dar aqui, no nosso idioma, a passagem citada, em-
bora mais ampliada, relativa à descrição do jardim do Éden: "Por cima 
destes bosques encantados sahião os cimos do Paraiso: [...] Arvores sem 
numero, carregadas a todo o tempo de flores, e de fructos lhe adornavão 
o circuito interior. O ouro das suas côres misturado com huma infinida-
de de bellos matizes, encantava o Sol, que parecia ter muito mais prazer 
em espraiar os seus raios sobre as floridas superficies dellas, do que em 
pintar-se a si mesmo nas nuvens de huma bella tarde, ou em variar as 
cores do Iris. 

Tal era a belleza desta perspectiva. O ar, que fe purificava cada 
vez mais, á medida que qualquer se hia entranhando por ella, inspirava 
no coração certos prazeres capazes de arredar toda a tristeza, e a propria 
desesperação: (se alguma coufa póde suavifar huma desesperação eter-
na). Os brandos Zefyros, batendo as suas odoriferas azas, despendião á 
porfia perfumes naturaes, e em doce murmurio dizião onde tinhão ido 
buscar estes balsamicos espolios.  
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Assim como quando os marinheiros navegando além do Cabo da Boa-
Esperança, tendo já passado Moçambique, o vento do Nordeste lhes traz 
seu bafo ao mar largo da Costa aromatica da Arabia feliz os perfumes de 
Sabá; e elles amainão na carreira para lhes tomar o gosto a longos tra-
gos; e durante muitas milhas, regozijandose com o cheiro gracioso, o 
velho Oceano se mostra risonho; [...]  
[...] Neste terreno fertil crescia tudo quanto póde lisonjear a vista, o ol-
facto, e o gosto. No meio se levantava a arvore da vida, da qual corria a 
ambrosia de hum ouro liquido. Não longe dali estava a arvore da scien-
cia do bem, e do mal. [...]. Hum largo rio, que tirava para o Meio-Dia, 
corria pela campina do Eden, [...] . A sua agua clara, e pura se dividia 
em hum sem número de braços, dava mil gyros por e∫tes jardins amenos, 
e tornava por fim a unir, para formar uma foberba cascata, donde se 
despenhava em grossos brobotões no rio sobterraneo, que sahindo do 
seu leito tenebroso tornava a apparecer em quatro grandes rios. [...]  
[...] sobre as perolas Orientaes, e arêa de ouro, os argentados arroios, 
que nascião desta fonte de safyras, hião sobrojando em torno das arvo-
res, e rolavão as suas ondas de nectar, visitando cada planta, e nutrindo 
flores dignas do Paraiso. A arte subtil sabe ser circunspecta com o que 
he bello: gosta de fabricar leitos, e repartimentos curiosos: mas a natu-
reza aqui tinha prodigalizado bellezas sem conto, sobre os montes, e 
valles Milton J. – Paraíso Perdido. Trad. pelo Padre José Amaro da Sil-
va. Lisboa: Na Typografia Rollandiana, 1789. Tomo I p.150-151; p.154-
155; 156. 
 
154 O emprego retórico de perífrases enunciadoras de situações ou quali-
dades paradigmáticas, construídas com o auxílio intertextual da literatu-
ra e da mitologia clássica greco-latinas é, como se sabe, um procedimen-
to comum na narrativa épica renascentista e pós-renascentista europeia, 
e pode ser exemplificada, neste particular, pelo seguinte fragmento da 
descrição do paraíso bíblico :"The Birds their choir apply; airs, vernal 
airs, / Breathing the smell of field and grove, attune / The trembling lea-
ves, while universal Pan / Knit with the Graces and the Hours in dance / 
Led on th' Eternal Spring. Not that fair field / Of Enna, where Prosér-
pine gath'ring flow'rs, / Herself a fairer flow'r by gloomy Dis / Was 
gather'd, which cost Ceres all that pain / To seek her through the world; 
nor that sweet Grove / Of Daphne by Orontes, and th'inspir'd / Castalian 
Spring might with this Paradise / of Eden strive; nor that Nyseian Isle / 
Girt with the river Triton, where old Cham / Whom Gentiles Ammon 
call and Lybian Jove, / Hid Amalthea and her Florid Son / Young Bac-
chus from his Stepdame Rhea's eye" Milton, John – Paradise Lost. Op. 
Cit., Book IV, v.264-279, p.85-86.  
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155 Idem, Book IV, v.205-217, p.84. 
 
156 Reverberações deste oximoro, em que os símbolos clássicos do 
transcendente e do imanente, respectivamente o céu e a terra, são sin-
tagmaticamente justapostos para significar a ideia de plenitude ontoló-
gica e de graça espiritual, ocorrem em diferentes contextos narrativos, 
sob a forma de comparações produzidas por distintos sujeitos de enun-
ciação. Assim, nos versos 229-230 do Book V, Eve, tendo por interlocu-
tor Adam, afirma a dado passo, "[...] here on Earth / God hath dispenst 
his bounties as in Heav'n" Idem, p.116 –; nos versos 430-432 do Book 
V, o anjo Raphael, referindo-se à criação da Terra por Deus, aduz : "[...] 
yet God hath here / Varied his bounty so with new delights / As many 
compare with Heaven – Idem, p.119 -; e o mesmo Raphael, nos versos 
159-161 do Book VII – reproduzindo hipodiegeticamente o discurso 
que Deus fez ao seu Filho anunciando-lhe a deliberação de gerar um 
novo mundo e uma nova criatura que compensasse a expulsão dos anjos 
rebeldes do Seu reino – reitera a contiguidade entre céu e terra, como 
prémio a atribuir pela fidelidade da criatura humana para com o seu Cri-
ador: And Earth be chang'd to Heav'n, and Heav'n to / Earth, / One 
kingdom, Joy and Union without end". Idem, p.161.  
 
157 Idem, Book IV, v.216-247, p.84-85. (Sublinhado nosso). 
 
158 Idem, Book IV, v.288-299, p.86-87.  
Regressando ainda à tese de T. S. Eliot sobre o fraco índice de represen-
tação visual da poesia de Milton, leia-se a seguinte passagem  recolhida 
de um outro seu ensaio sobre o épico inglês, e onde são aduzidos argu-
mentos, a partir, precisamente, da caracterização de Adam e Eve no Pa-
radise Lost: "This limitation of visual power, like Milton's limited inte-
rest in human beings, turns out to be not merely a negligible defect, but 
a positive virtue, when we visit Adam and Eve in Eden. Just as a higher 
degree of characterization would have been unsuitable, so a more vivid 
picture of the earthly Paradise would have been less paradisiacal. For a 
greater definiteness, a more detailed account of flora and fauna, could 
have only have assimilated Eden to the landscapes of earth with which 
we are familiar. As it is, the impression of Eden which we retain, is the 
most suitable, and it is that which Milton was most qualified to give: the 
impression of light – a daylight and starlight, a light of dawn and of 
dusk, the light which, remembered by man in his blindness, has a super-
natural glory unexperienced by man of normal vision". Eliot, T.S – 
"Milton II", in On Poetry and Poets. Op. Cit., p.157. 
 
159 Milton, John – Paradise Lost .Op. Cit., Book VIII, v. 499, p.188. 
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160 Idem, Book IV, v. 639- 656, p.96. 
 
161 Idem, Book VIII, v. 495-497, p.188. 
 
162 Idem, Book VIII, v.511-520, p.189. 
 
163 Idem, Ibidem, Book VIII, v.546-553, p.189.  
 
164 Idem, Book VIII, v.175-178; v.180-197, p.180-181 (Sublinhado nos-
so). 
 
165 Idem, Book IX, v.1121-1126, p.223. 
 
166 Idem, Book XII, v.462-465, p.292. 
 
167 Idem, Book XII, v. 576-577; v. 581-587, p.295. 
 
168 Idem, Book XII, v.632-634; v.639-649, p.296-297. 
 
169 Pessoa, Fernando – "Paraíso", in Fernando Pessoa no seu Tempo. 
Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988, p.96. 
No primeiro número da Revista Moderna – Magazine Quinzenal Ilus-
trado, editada em Paris, e que saiu em 15 de Maio de 1897, Eça de Quei-
rós fez publicar um conto, intitulado A Perfeição, cujo tema nuclear 
coincide com o conteúdo do poema Paraíso de Fernando Pessoa.  
Muito embora o tratamento literário de A Perfeição esteja obviamente 
submetido às regras de composição do género narrativo, nele se exprime 
a mesma ideia enunciada em Paraíso a de consignar um sentido de per-
feição à imperfeita natureza do mundo dos homens. Tal ideia, apesar de 
ser comum a ambos os textos, inspira-se todavia em ou é recriada a par-
tir de distintas matrizes ideológico-culturais da civilização ocidental: 
enquanto a concepção do poema Paraíso nitidamente se inscreve nas 
coordenadas ideológicas do judeo-cristianismo, o tema do conto A Per-
feição filia-se na tradição literária fundada pela cultura da Hélade. As-
sim, mediante um enredo de tessitura linear, inspirado num episódio da 
Odisseia de Homero, somos confrontados no conto de Eça de Queirós 
com o motivo da pungente nostalgia de Ulisses pela sua terra-natal, ca-
tivo que está do obsessivo e enleante amor que por ele nutre a deusa Ca-
lipso na ilha de Ogígia, lugar de inquietante e entediante bem-estar físi-
co e material. Desterrado numa ilha de perfeição, Ulisses anseia por re-
ver a imperfeita ilha de Ítaca, nele cumprindo-se a fatal inclinação enun-
ciada na última estrofe do poema Paraíso,"a saudade / Da imperfeição 



 539 

                                                                                                                                          
da Terra". Cf. Queirós, Eça – "A Perfeição", in Contos. Ed. org. Luiz 
Fagundes Duarte. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1989. p.320-321. 
 
170 Tomlinson, Charles – "Eden". In Poemas. Selecção, Nota Introdutó-
ria e Tradução de Gualter Cunha. Lisboa: Cotovia,1992. p.16. 
 
171 Sobre o conceito de ucronia, cf. Manuel, E. Frank – "Toward a 
Psychological History of Utopias", in Utopias and Utopian Thought. 
Op. Cit., p.79-85; Hudde, Hinrich, Kuon, Peter –"Utopie – Uchronie et 
aprés: Une réconsidération de l'utopie des Lumiéres", in De l'Utopie à 
l'Uchronie – Formes, Significations, Fonctions. Tübingen: Gunter Narr 
Verlag, 1988. p.9-17; Petrucciani, Alberto - "La déstructuration du dis-
cours utopique". Idem, p. 135-141. 
 
172 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome II, p.561. (Tra-
dução nossa). 
 
173 Ibidem. 
Um outro autor alemão, Wilhelm Vosskamp, num ensaio dedicado aos 
tópicos da paisagem e da utopia na literatura do século XVIII, refere-se 
à tradição arcádica como uma das duas componentes – a outra é a da 
utopia propriamente dita – da tradição utópica. Ambas recuam nas suas 
origens aos modelos fundadores da Antiguidade grega dos Idilíos, de 
Teócrito, e da Politeia, de Platão, respectivamente; ambas renovam-se 
nas narrativas dos princípios do século XVI da Arcadia de Sannazzaro e 
da Utopia de More; ambas são atravessadas pelo desígnio comum de se 
constituírem em imagens alternativas e opostas à realidade dada. Dife-
renciam-se uma da outra pelo facto de a primeira ser tendencialmente 
subjectiva, naturalista e retrospectiva – a realização integral do ser no 
amor e em harmonia com a natureza – e a segunda essencialmente soci-
al, urbana e prospectiva. Cf. Vosskamp, Wilhelm – "«Belle Nature». 
Paysage et utopie dans la littérature du XVIII siècle", in De l'Utopie à 
l'Uchronie, Formes, Significations, Fonctions. Op. Cit., p.75-87. 
 
174 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome II, 
p.563.(Tradução nossa). 
 
175 Idem, p.567.(Tradução nossa). 
 
176 The Prelude é uma daquelas obras, cujo acidentado processo de 
composição - distendido no tempo, grafado em múltiplos manuscritos 
que foram copiados por diferentes mãos, rasurado e ampliado pelo pró-
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prio autor em diferentes fases da sua vida literária - oferece-se como um 
excelente testemunho para testar a pertinência científica dos métodos de 
investigação e de fixação da crítica textual. A edição que consultámos, 
elaborada segundo esses princípios metodológicos, é a da Penguin Clas-
sics, que inclui a publicação paralela das duas lições fundamentais do 
texto, a saber, a original, constituída por treze "livros" e concluída em 
1805, e a de catorze "livros", publicada postumamente em 1850 pela es-
posa do poeta, Mary Wordsworth – responsável pela atribuição do título 
da obra –, e que inclui todas alterações e revisões feitas por Wordsworth 
ao seu autógrafo de 1805. Para assegurar o princípio da homogeneidade, 
as citações deste poema reportar-se-ão ao autógrafo de 1805, ou seja à 
versão primeira, mais próxima da espontaneidade expressiva preconiza-
da pela poética romântica de Wordsworth.  
 
177 Wordsworth, William – The Prelude. Edited by J.C. Maxwell. 
London: Penguin, 1986. Livro VI, v. 531-548, p.238.  
 
178 Idem, Book X, v.663-664; v.667-671; v.685-694; v.698-710; v.717-
728. p.438; p.440; p.442. (Sublinhado nosso). 
 
179 O sentido da unidade mística da natureza e da sua presença absoluta 
é explicitamente enunciado em vários versos de diferentes livros do po-
ema; por exemplo, na apóstrofe dirigida a Samuel Coleridge: "Thou art 
no slave / Of that false secondary power by which / In weakness, we 
create distinctions [...]. To thee, unblinded by these outward shows, / 
The unity of all has been revealed" Idem, Book II, v. 220-222; v. 225-
227, p. 84. Cf. também Book III, v.121-131, p.107-108; Book VIII, v. 
624-631, p. 332; Book XIII, v. 253-25, p. 524.  
 
180 Idem, Book I, v.362-367, p. 54. 
 
181 Idem, Book I, v.1-5; v.9-15, p.34. 
 
182 Milton, John – Paradise Lost .Op. Cit., Book XII, v.646., p.297. 
 
183 Cf. a este propósito as teses desenvolvidas por Molnar, Thomas – 
L'Utopie: Éternelle Hérésie. Paris: Éditions Beauchesne, 1973. Cf., em 
particular, o capítulo da referida obra "Une religion sécularisée : le pan-
théisme", p. 57-81.  
 
184 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome II, p. 564.  
 
185 Cf. supra nota 75 do presente capítulo.(Tradução nossa). 



 541 

                                                                                                                                          
 
186 Wordsworth, William – The Prelude. Op. Cit. Book XI -Imagination, 
v.138-149, p.472. 
 
187 Idem, Book VIII, v.145-158, p.304 
 
188 O pastor como encarnação das virtudes da natureza, como símbolo 
da perfeita liberdade humana e como personagem eutópica é-nos apre-
sentado no Book VII, v.359-427. Cf. também, p.316-320. 
 
189 Idem, Book I, v. 6-8, p. 34.  
Mais do que um símbolo, a natureza é, para Wordsworth, a oportunida-
de terrena para se viver a liberdade; mais do que uma ideal abstracção 
ou um ditame moral-religioso, a natureza, segundo o poeta, é a verda-
deira mestra da compaixão. A vida na cidade (de Londres) levou-o a 
tomar a consciência disso. Ouçamo-lo: "With deep devotion, Nature, did 
I feel,/ In that great City, what I owed to thee, / High thoughts of God 
and Man, and love of Man, / Triumphant over all those loathsome sigh-
sts / Of wretchdness and vice; a watchful eye, / Which with the outside 
of our human life / Not satisfied, must read the inner mind; / For I al-
ready had been taught to love / My fellow-beings, to such habits trained 
/ Among the woods and the mountains, where I found / In thee a gra-
cious guide, to lead me forth / Beyond the bosom of my family, / My 
friends and youthful playmates. 'T was thy power / That raised the first 
complacency in me, / And noticeable kindlliness of heart, / Love human 
to the creature in himself / As he appeared, a stranger in my path, / Be-
fore my eyes a brother of this world; / Thou first didst with those mo-
tions of delight / Inspire me". Idem, Book VII, v. 62- 81, p. 300. 
 
190 Idem, Book VII, v.117-120, p.256. 
 
191 Cf. a este propósito o ensaio de Torres, Alexandre Pinheiro – "Os 
falsos códigos edénicos de A Cidade e as Serras", in Colóquio Letras. 
Lisboa. Vol. 31, (Maio de 1976), p.14-29.  
 
192 Queirós Eça – A Cidade e as Serras. Introd. Carlos Reis. [S.l.]: Bi-
blioteca Ulisseia de Autores Portugueses, [1992], p.102 -103. 
 
193 Idem, p.103-104. 
 
194 Convém no entanto precisar que, segundo o pensamento do Schope-
nhauer, a vontade em si mesma permanece incognoscível à parte o modo 
como é configurada pela nossa faculdade de conhecer, isto é, da ideia 
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(representação) que dela temos quando objectivada no mundo dos fe-
nómenos, precisamente porque não se pode conhecer o que em si é, in-
dependentemente do modo como é conhecido. 
 
195 É o narrador-personagem, Zé Fernandes, que informa, a dado passo, 
no capítulo VII:"E assim o saudável, intelectual, riquíssimo, bem aco-
lhido Jacinto tombara no Pessimismo. [...] Foi então que o meu Príncipe 
começou a ler apaixonadamente, desde o "Ecclesiastes" até Schope-
nhauer, todos os líricos e todos os teóricos do Pessimismo. Nestas leitu-
ras encontrava a reconfortante comprovação de que o seu mal não era 
mesquinhamente "Jacíntico" – mas grandiosamente resultante de uma 
Lei Universal Queirós, Eça de – A Cidade e as Serras. Op. Cit., p.119. 
 
196 Idem, p.155-156. 
 
197 Idem, p.146-147. 
 
198 Cf. supra, nota 17 do Capítulo III. 
 
199 Acerca da nacionalidade e da identidade autoral, bem assim sobre as 
três principais versões originais inglesas e das traduções europeias me-
dievais das Mandeville's Travels, cf. a introdução de Malcolm Letts, um 
dos mais reputados estudiosos ingleses desta obra, in Mandeville-
's.Travels. Texts and Translations by Malcolm Letts. London: The 
Hakluyt Society, 1953. Vol. I, p. XVII- XXXVIII.  
Todas as citações que fizermos desta obra serão feitas a partir do Eger-
ton Text.  
 
200 Sobre o Preste João cf. Godinho, Vitorino Magalhães – Mito e Mer-
cadoria, Utopia e Prática de Navegar. Op. Cit., p.153-167.  
Destacamos o seguinte trecho: "De meados do século XI ao último 
quartel do século XII, no pensamento e na imaginação da Cristandade 
ocidental [...] vão caldear-se em concepções e mitos geográficos compó-
sitos novos e velhos fios da geografia fantástica da decadência romana, 
as tradições esfumadas e deformadas da existência de comunidades cris-
tãs africanas e asiáticas, as tradições bíblicas e patrísticas, e os informes 
mais ou menos directos e mais ou menos deformados também de merca-
dores, aventureiros e viajantes, carreando igualmente material de prove-
niência muçulmana. Entre tais mitos, um dos que serão bafejados por 
extraordinária fortuna será o de Preste João – o de um vasto e poderoso 
império cristão senhoreado por um rei-sacerdote. […] A popularidade 
do nome e da lenda veio sobretudo com uma carta apócrifa que circulou 
a partir de 1165, supostamente escrita pelo Preste João e endereçada ao 
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imperador bizantino Manuel e, em versões sucessivas, a Frederico Bar-
barroxa e ao rei de França. Desta carta conhece-se uma centena de có-
pias manuscritas, em diversas línguas; o seu conteúdo foi-se aliás de-
senvolvendo e engalanando com as sucessivas versões e o tempo, incor-
porando elementos novos." Idem, p.154; p.156. 
No que toca à análise das concepções cosmográficas das Mandeville's 
Travels, bem assim como da distribuição do valor simbólico das dife-
rentes cidades-ilhas relativamente à posição mítica central que nessa 
obra ocupa a descrição do reino do Preste João, cf. o estudo dedicado à 
transformação da imagem do Preste João ao longo de cinco séculos da 
autoria de Ramos, Manuel João – "A Águia e a Serpente: o reino do 
Preste João na literatura europeia de viagens entre os séculos XII e 
XVIII", in Assimetria Social e Inversão. Coord. José Carlos Gomes da 
Silva. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1993, 
p.183-202.  
 
201 A relação de simetria espacial entre a Índia cristã do Preste João e a 
Inglaterra medieval cristã, associada à prova da esferecidade da terra 
apresentada pelo narrador das Mandeville's Travels, é-nos assim descrita 
nesta obra: "For ye wot well that those men that dwell even under the 
pole Antarctic are foot against foot to those that dwell even under the 
Pole Arctic, as well as we and those men that dwell against us are foot 
against foot; and right so it is of other parts of the world. For ilk [each] 
part of the earth and of the sea has his contrary of things which are even 
against him. And ye shall understand that, as I conjecture, the land of 
Prester John, emperor of India, is even under us. For if a man shall go 
from Scotland or England unto Jerusalem, he shall go alway upward. 
For our land is the lowest part of the west and the land of Prester John is 
in the lowest part of the east." Mandeville's Travels. Op. Cit., p.129-
130.  
 
202 Cf. supra nota 200. 
 
203 Mandeville's Travels. Op. Cit., p.143. 
 
204 Idem. Todas as citações p.144 e segs.  
 
205 Idem, p.204. 
 
206 Idem, p.206. 
 
207 A este propósito escreve Manuel João Ramos :"As montanhas de ou-
ro guardadas por formigas gigantes perto de Taprobana sugerem isso 
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mesmo: uma imposição (divina) de abandono da riqueza material à 
aproximação do Paraíso; [...] O caminho do Paraíso, aberto pela virtude 
e pela fé, implica uma naturalização do Homem. [...] Mas a exigência de 
perfeição, que impõe uma progressão espiritual, com o abandono defini-
tivo do vício e do pecado, condena os habitantes a uma fé natural, que 
acaba numa nova transfiguração: o fim da razão, da necessidade alimen-
tar e o desprendimento final." Ramos, Manuel João – "A Águia e a Ser-
pente: o reino do Preste João na literatura europeia de viagens entre os 
séculos XII e XVIII", in Assimetria Social e Inversão. Op. Cit., p.194; 
200. 
 
208 Cf. More, Thomas – Utopia. Op. Cit., p.100-101. 
  
209 Mandevile's Travels – Op. Cit., p.214-215. 
 
210 Godinho, Vitorino Magalhães – Mito e Mercadoria, Utopia e Prática 
de Navegar: Séculos XIII-XVIII. Op. Cit., p.149. 
 
211 O Livro do Oriente de Duarte Barbosa com a data, aposta ao seu 
prefácio, de 1516, foi publicado originalmente em língua italiana, na 
monumental colectânea de viagens de Ramúsio, que veio a lume em 
1550 e 1554, Della Navigationi et Viaggi. Um historiador português do 
século XIX, Mendes Trigoso, é o responsável pela descoberta de um 
manuscrito em língua portuguesa datado da mesma época, sem título 
nem nome de autor, e que é, no essencial, idêntico ao texto traduzido 
para italiano. É esta versão, em português, que utilizamos como fonte 
textual. Acrescenta-se ainda que, muito embora a conclusão da compo-
sição deste texto seja de data posterior à da Carta de Pêro Vaz de Cami-
nha, por razões de coerência expositiva não seguimos aqui o critério da 
prioridade cronológica das fontes textuais por nós citadas. 
 
212 Cf. Godinho, Vitorino Magalhães – "A construção do espaço – do 
fantástico ao prático-real, da compartimentação e desconhecimento ao 
desencravamento relacionador à escala mundial", in Mito e Mercadoria, 
Utopia e Prática de Navegar, séculos XIII-XVIII. Op. Cit., p.76-84. 
 
213 Barbosa, Duarte – O Livro de Duarte Barbosa. Lisboa: Typografia da 
mesma Academia, 1813. Tomo II, p. 361.(Collecção de Noticias para a 
Historia e Geografia das Nações Ultramarinas, que vivem nos dominios 
portuguezes, ou lhes são visinhas,publicada pela Academia Real das 
Sciencias) 
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Orissa, Otisa, Orixã são designações equivalentes para designar um 
mesmo reino, sendo a última forma a que é empregue na edição de Ra-
músio.  
Em conformidade com o espírito bilingue da nossa tese, e porque O Li-
vro de Duarte Barbosa ocupa uma incontestável importância histórica-
documental na pioneira divulgação de realidades geográficas e etnográ-
ficas na Europa de quinhentos, damos de seguida a tradução em língua 
inglesa dos dois fragmentos citados no corpo do texto.  
"This kingdom [of Otisa] [...] extends along the coast northwards where 
there is a river called Ganges [...]. To this river of Ganges go all the 
Heathen on pilgrimages, and bathe therein, saying that thereby they ob-
tain salvation, for that this river issues forth from the fount of the Ter-
restrial Paradise. This river is very great and fair on both banks and well 
peopled with fair and wealthy Heathen cities. [...] . The people thereof is 
very polished and wealthy. The more part of them are very stingy and 
spend little. It is a land of very good air, many trees and evil [sic] smell-
ing trees; all live with but little toil, there is here neither great heat nor 
extreme cold, but rather it is well tempered." Barbosa, Duarte – The 
Book of Duarte Barbosa. Translated by Mansel Longworth Dames. 
London: Hakluty Society, 1921. Vol. II, p.133-134. 
 
214 Barbosa, Duarte – O Livro de Duarte Barbosa. Op. Cit., p.353-355. 
"Leaving these Maldio isles and proceeding further [where the Cape 
Comorim is turned] we come to the great island Ceilam [which Moors, 
Arabs, Persians, and Syrians call by the name, but by the Indians it is 
called Tenarisim, the meaning thereof is Land of Delight], where the 
King our Lord possesses a fortress for trade newly built, which was es-
tablished by Lopo Soares when he was governor of India. [...] Here 
grow many and excellent fruits, the hillsides are covered with sweet and 
bitter oranges with three or four distinct flavours, and  of some the rind 
is sweeter than the juice, and they are even larger than Adam's apple; 
lemons of a sweet bitterness, some large and some very small and sweet, 
also many other kinds of fruit not found in our lands, and the trees are 
continually laden with them throughout the year, so that flowers and 
fruits ripe and unripe are seen perpetually. There is also very great plen-
ty of flesh of divers kinds of animals, and of fowls of the air, all delicate 
food, of fish as well great store, which are taken close to the island. [...] 
In this island also are found precious stones in plenty of various kinds, 
[...]. 
 [Nigh to this Island there is in the sea a shoal covered by a depth of ten 
or twelve fathoms of water whereon are found pearls both great and 
small in extreme abundance. Of these some are shaped like a pear Bar-
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bosa, Duarte – The Book of Duarte Barbosa. Op. Cit., p.109-111; 115-
116.  
 
215 Ver nota infra 213. 
 
216 Godinho, Vitorino Magalhães – Mito e Mercadoria, Utopia e Prática 
de Navegar séculos XIII-XVIII. Op. Cit., p.63. 
 
217 Cf. Matos, Luís de – A Utopia de Tomás More e a expansão portu-
guesa. Separata de Estudos Políticos e Sociais Instituto Superior de Ci-
ências de Estudos Sociais e Políticas Ultramarinas. Lisboa. Vol. IV, 3, 
(1966), p.14. (sublinhado nosso) 
Ainda segundo Luís de Matos, e noutro contexto explicativo, o Itinera-
rium Portugallensium – tradução latina (feita pelo cisterciense Archan-
gelo Madrignano, e impressa em Milão, em Junho de 1508) da primeira 
compilação de textos consagrados às viagens marítimas ibéricas, publi-
cada originalmente em língua italiana por Francanzano Montalboddo, 
em 1507, com o título Paesi Nouamente retrouati, e, onde, entre outros 
documentos, figuram as relações de viagens de Vasco da Gama e Pedro 
Álvares Cabral – o Itinerarium Portugallensium, dizíamos, terá muito 
provavelmente constituído uma fonte importante para um conjunto vari-
ado de afirmações produzidas por More na sua Utopia. O próprio Livro 
de Duarte Barbosa apesar de não poder ter sido consultado por More, 
devido à data da sua publicação, contém passagens coincidentes com o 
teor da narrativa do humanista inglês Cf. Matos, Luís de – L' Éxpansion 
Portugaise dans la Litterature Latine.Op. Cit., p.393-421. Por seu turno, 
o professor Pina Martins também aponta o Itinerarium Portugallensium 
e Lusitania in Indiam et Idem occidentem et demum aquilonem, como 
uma provável fonte inspiradora da redacção da Utopia de Thomas More. 
Cf. Martins, José V. de Pina – L' Utopie. Catalogue de l' Exposition Bi-
bliographique au Centre Culturel Portugais. Op. Cit., p. 22-23; Martins, 
José V. de Pina – 
 L' Utopie de Thomas More au Portugal (XVI et Début du XVII Siècle). 
Separata dos Arquivos do Centro Cultural Português XVII. Paris: Fun-
dação Calouste Gulbenkian, (1982), p.454.  
 
218 Cf. Randles, W. G. L –.The Sources of Sir Thomas More's Utopia 
.Separata da Revista da Faculdade de Letras de Lisboa. tomo XXI, nº1, 
2ª série (1955), p.9. 
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219 Caminha, Pêro Vaz de – A Carta de Pêro Vaz de Caminha. Ed. Jaime 
Cortesão . Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994. p.158. 
(Obras Completas; 7). 
Nesta edição da Carta – acompanhada por um sólido estudo historiográ-
fico sobre o autor e a obra em apreço – Jaime Cortesão,Jaime, o seu res-
ponsável, faz uma transcrição paleográfica da versão original e apresen-
ta-a também numa adaptação em língua moderna. Optámos, por razões 
de legibilidade, por inserirmos no corpo do texto as transcrições desta 
última versão. 
 
220 Idem, p.161 
 
221 Idem, Ibidem. 
 
222 Idem, p.165. 
 
223 Idem, p.165; p.170. 
 
224 Idem, p.174. 
 
225 Idem, p.166. 
 
226 Idem, p.171. 
Refira-se que nesta passagem, Jaime Cortesão, no estudo que dedicou à 
biografia de Caminha e que inseriu na sua edição da Carta, ao discutir as  
qualidades literárias do escrivão, assinala uma confluência, se não mes-
mo uma influência temática colhida da descrição que Plutarco oferece 
das Ilhas Afortunadas. Escreve o historiador português: "Aqui [na pas-
sagem supra-citada] dir-se-ia, com efeito, que a utopia dos antigos ser-
viu a Pêro Vaz para definir e doirar a realidade." Idem, p.44. 
 
227 Idem, p.63.  
Para uma leitura oposta à de Cortesão, e de certo modo contrária aos 
nossos argumentos, cf. Sachet, Celestino – "O Encontro do Desencon-
tro: Uma Leitura "Brasileira" da Carta de Pêro Vaz de Caminha", in 
ANAIS da UTAD: Fórum de Literatura e Teoria Literária. Vila Real: 
UTAD, 1992. p.315-324.  
 
228Idem, p.173.  
 
229 Godinho, Vitorino Magalhães - Mito e Mercadoria. Utopia e Prática 
de Navegar séculos XIII-XVIII. Op. Cit., p.82. 
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230 Medina, João – "Não Há Utopias Portuguesas", in Revista da Histó-
ria das Ideias Coimbra. Vol.2, (1978-1979), p.168. Ver também o mes-
mo artigo in História de Portugal. Dir. por João Medina. Amadora: 
Ediclube, 1994. Vol.4, p.227-232. 
 
231 Sena, Jorge de, in Coelho, Jacinto do Prado – Camões e Pessoa Poe-
tas da Utopia. Op. Cit., p.66. 
 
232 Camões, Luís de – Os Lusíadas. Ed. org. António José Saraiva. Por-
to: Figueirinhas, 1979. Canto IX, est. 19, v.7; est. 20, v. 1-3, p. 371. 
 
233 Idem, Canto  X, est. 143, v. 7-8, p. 446. 
 
234 Coelho; Jacinto do Prado – "A «Ilha dos Amores» : Conjunções e 
Dissonâncias", in Camões e Pessoa Poetas da Utopia. Op. Cit., p.63. 
 
235 Camões, Luís de – Os Lusíadas. Op. Cit., Canto IX, est. 89, p.394. 
 
236 Segundo Heinrich Lausberg: "Devem distinguir-se dois graus de to-
talidade da allegoria:1) A tota allegoria, fechada em si mesma (i.e, que 
não contém qualquer elemento do pensamento pretendido). 2) A permix-
ta apertis allegoria, é a que está misturada com sinais reveladores do 
pensamento pretendido" Lausberg, Heinrich – Elementos de Retórica 
Literária. Op. Cit., p.249. 
  
237 Camões, Luís de – Os Lusíadas. Op. Cit., Canto IX, est. 44, v.5-8, 
p.379. 
 
238 Idem, Canto IX, est.53, v.5-8, p.382. 
 
239 Idem, Canto IX, p.383-384. 
 
240 Idem, Canto IX, est.90, v.6-8, p.395. 
 
241 Idem, Canto IX, est.83, p.392.  
De 1655 a 1980 publicaram-se nada menos que dezoito traduções, totais 
e parciais – algumas delas periodicamente reeditadas – em língua ingle-
sa, de Os Lusíadas. O volume coordenado por Maria Leonor Machado 
de Sousa, Camões em Inglaterra, colige vários trabalhos de investiga-
ção realizados no âmbito de um curso de mestrado em estudos anglo-
portugueses, abordando diferentes temáticas, que vão desde a análise 
comparada de algumas das diferentes e principais versões, ao estudo es-
pecífico de uma só delas, passando por uma resenha da biografia dos 
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tradutores. Cf. em particular o estudo de Ramos, Iolanda e Lousada, 
Isabel Cruz –"Traduções de Os Lusíadas em Inglaterra", in Camões em 
Inglaterra. Lisboa: ICALP, 1992. p.13-67.  
Da estrofe citada, e pelo seu carácter emblemático na análise em curso, 
damos de seguida, e sem quaisquer comentários estilístico-contrastivos 
– problemática que foge francamente ao âmbito da nossa tese, e para cu-
ja elucidação se aconselha a leitura do ensaio acima mencionado - três 
versões de diferentes autores, de diferentes épocas. Eis pois a versão em 
oitava rima da autoria de Fanshawe (1655), o primeiro tradutor em lín-
gua inglesa de Os Lusíadas. Tivemos apenas acesso à edição de 1664. 
Reza assim: "O what devouring Kisses (multiply'd) / What pretty 
whimp' rings, did the Grove repeat! / What flatt'ring Force ! What Anger 
which did chide / Itself, and laugh when it began to threat ! / What more 
then this the blushing Morningsfpy'd / And Venus (adding Her's to the 
Noon's heat) / Is better try'd then guss'd, I must confess : / But those 
who cannot try, let them guess". Camões, Luís de – The Lusiad, or Por-
tugals Historicall Poem: written by Luis de Camoens. and now newly 
put into English by the Right honourable Sir Richard Fanshawe Knight. 
London:Printed for A. Mosely, at the Princes -Arms in St. Pauls 
Church-yard, 1664. Cant IX, est.83, p.190. Seguidamente, veja-se a se-
tecentista, e polémica tradução – porque exageradamente personalizada 
e nacionalizada, a ponto de ter sido tematicamente conformada à ideo-
logia nacionalista da dominação imperial britânica na Índia -, escrita em 
dísticos heróicos e da autoria de William Julius Mickle. Tivemos apenas 
à 5ª edição de 1907: "Ah, what soft murmurs panting thro' the bowers / 
Sigh'd to the raptures of the paramours! / The wishful sigh, and melting 
smile conspire, / Devouring kisses fan the fierce fire; / Sweet violence, 
with dearest grace, assails, / Soft o'er the purpos'd frown the smile pre-
vails, / The purpos'd frown betrays its own deceit, / In well-pleas'd 
laughter ends the rising threat; / The coy delay glides off in yelding 
love, / And transport murmurs thr'o the sacred grove. / The joy of pleas-
ing adds its sacred zest, / And all is love, embrancing and embranced". 
Camões, Luís de – The Lusiad or the Discovery of India: an epic poem. 
Translated from the original Portuguese of Luis de Camoëns with a life 
of the poet by William Julius Mickle; fifth ed., revised by E. Richmond 
Hodges. Ffth ed. London: George Bell & Sons, 1907. Vol II Book IX, 
p.288.  
Em relação à problemática da manipulação ideológica e da subjectivi-
dade patenteadas nesta tradução, cf..Ferreira, Isabel Simões – "Uma lei-
tura de Os Lusíadas (William Julius Mickle)", in Camões em Inglaterra. 
Op. Cit., p.75-100. Ainda em relação à problemática da manipulação 
ideológica associada ao fenómeno da tradução, cf. Duarte, João Ferreira 
– "Tradução e Expropriação Colectiva: The Lusiad de W.J.Mickle", in 
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Floresta Encantada. Novos Caminhos da Literatura Comparada. Orgs. 
Helena Buescu, João Ferreira Duarte, Manuel Gusmão. Lisboa: Publica-
ções Dom Quixote, 2001, p.519-529. 
Como exemplo final, damos ainda a tradução oitocentista, de novo, e tal 
como a de Fanshawe, em oitava rima, do camonista e viajante Richard 
Burton o qual procurou preservar o estilo e a sintaxe do original portu-
guês: "Ah me! what hungry kissings wake the wood ! / What choirs in 
suavest unison acclaim ! / What pretty pettings ! What coy pettish mood 
/ which pleasant laughter presently became ! / What Morn and Noontide 
saw and understood, / as Venus joyed her lover's joys to flame, / were 
better far t' experience not to judge, / yet judge it he whose Fate such 
boon shall grudge". Camões, Luís de - Os Lusíadas (The Lusiads). Eng-
lished by Richard Francis Burton; ed. by his wife, Isabel Burton. Lon-
don: Bernard Quaritch, 1880. Vol II, Canto IX, est. 83, p.354.  
Sobre Burton e a sua tradução, cf. Ramos, Fernanda –"Richard Francis 
Burton: Viajante, Tradutor, Camonista", in Camões em Inglaterra. Op. 
Cit., p.198-206. 
 
242 Idem, Canto IX, est.87, v.2-6, p.394. 
 
243 Idem, Canto X, est.77, v.1-2, p.424. 
 
244 Idem, Canto X, est.76, v.3-4, p.424. 
 
245 Ibidem, v.4-8. 
 
246 Idem, Canto X, est.75, v.1-2, p.424. 
 
247 Idem, Canto X, est.80-81, p.425-426.  
Na sequência dos argumentos expostos na nota 236, damos seguida-
mente, das estrofes citadas, três versões em língua inglesa dos autores 
antes mencionados. Assim, de Fanshaw : "The World's great Fabrick 
thou doft heer defcry / Heaven'ly and Elementall : for just fo / 'T was 
made, by that All-wisdome, that All-eye, / Which no beginning knew, 
no end shall know: Which interweaved in each part doth lye, / And 
round the fair Work like a Border goe: / 'Tis God. But what God is, 
pofes Man's wit, Nor can short fathome the Infinit. (est. 80) 
This, which is first, and doth (as in a Nest / of boxes) all the other Orbs 
comprize, / Darting such radiant Beames, as Mortall Brest / Cannot con-
ceive, much less behold Mans Eyes; / Is call'd the Empyrean, where the 
blest / Enjoy that good, the World wants similies / To cast a shadow of, 
and which good None / Can underftand, except it self alone." (est.81) 
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Camões, Luís de – The Lusiad, or Portugals Historical Poem (...). trans. 
by Richard Fanshawe. Op. Cit., Cant. X, p. 209. 
Compare-se com a versão de Mickle "Great nature's fabric thou dost 
here behold, / Th' ethereal pure, and elemental mould / In pattern show 
complete, as nature's God / Ordain'd the world's great frame, His dread 
abode; / For ev'ry part the Power Divine pervades, / The sun's bright ra-
diance, and the central shades; / Yet, let not haughty reason's bounded 
line / Explore the boundless God, or where define, / Where in Himself, 
in uncreate light / ( While all His worlds around seem wrapp'd in light), 
/ He holds his loftiest state. By primal laws / Impos'd on Nature's birth 
(Himself the cause), / By her own ministry, through ev'ry maze, / Nature 
in all her walks, unseen, He sways. / These spheres behold; the first in 
wide embrace / Surrounds the lesser orbs of various face; / The Empyre-
an this, the holiest heav'n / to the pure spirits of the bless'd is giv'n: / No 
mortal eye its splendid rays may bear, / No mortal bossom feel the rap-
tures there." Camões, Luís de –The Lusiad: or, The Discovery of India, 
(...) . Transl. by William Julius Mickle. Op. Cit., Book  X, p. 320. 
Finalmente, a tradução oitocentista, em oitava rima, de Burton "Here 
see the mighty World-machine appear, ethereal where the fourfold 
el'ments blend, / made by His deep design, His lofty lere, / who lacks 
beginning and who has no end. / He who surrounding holds his shapely 
sphere, / this globe in filèd surface packt and pen'd, / is God : But what 
God is th'intelligence / of mortal genius ne'er shall dare pretence. (est. 
80)  
This primal Orb, that rolling doth enclose / the lesser circles in its lines 
confin'd; / this Sphere, whose flood of clearest radiance flows / blinding 
man´s vision and his vulgar mind / is hight th' Empyrean: Here the Blest 
repose, / here perfect Spirits bliss eternal find, / inéffable joys which He 
alone may ken / Who hath no likeness in the World of Men" (est. 81). 
Camões, Luís de – Os Lusíadas (the Lusiads) (...). Englished by Richard 
Burton. Op. Cit., Canto X, p.390. 
 
248 Rebelo, Luís de Sousa – "A Utopia Evanescente na Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto", in Utopia - Mitos e Formas. Op. Cit., p.127-138. 
 
249 Saraiva, António José; Lopes, Óscar – História da Literatura Portu-
guesa. 6ª ed. Porto: Porto Editora, [s.d.]. p.323. 
 
250 Sobre as diferentes metamorfoses do eu ou narrador autobiográfico 
na Peregrinação, cf. Correia, João David Pinto – "Fernão Mendes Pinto 
e o seu contributo para a cultura e para a literatura portuguesa", in His-
tória de Portugal. Op. Cit., p.357-358. 
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251 Genericamente é esta a tese de Luís Sousa Rebelo: "O utópico emer-
ge gradualmente no discurso de Fernão Mendes Pinto à medida que os 
acontecimentos vão sendo narrados; aparece intercalado entre dois ou 
mais episódios; manifesta-se nas falas de determinadas personagens ou 
em comentários emitidos com falsa casualidade emitidos pelo narrador. 
E tem como seu lugar geométrico a China, ocasionalmente posta em pa-
ralelo com o Japão, no intuito de salientar atitudes inesperadas na vida 
deste país perante a cultura ocidental. O modo intermitente e fragmentá-
rio do discurso do utópico torna inviável a sua articulação como um sis-
tema de pensamento lógico, dele se conhecendo apenas exempla, formas 
que se diluem na trama complexa da narrativa para reaparecerem mais 
adiante, deixando imensos claros a preencher pela imaginação do lei-
tor". Rebelo, Luís de Sousa –  "A Utopia Evanescente na Peregrinação 
de Fernão Mendes Pinto", in Utopia - Mitos e Formas. Op. Cit., p.130 
 
252. António José Saraiva nas suas sempre avisadas e pertinentes análi-
ses histórico-culturais já se havia referido - em artigos publicados nos 
finais dos anos cinquenta no Comércio do Porto e dentro de uma linha 
de argumentação tendente a demonstrar o elemento pícaro em a Pere-
grinação – ao "esboço" de utopia que aí é desenhado. Cf. Saraiva, An-
tónio José – "Fernão Mendes Pinto e o Romance Picaresco", in Para a 
História da Cultura em Portugal. Lisboa: Gradiva, 1996. Vol. II, pt. I, 
p.103; p.107.  
 
253 As primeiras edições traduzidas da Peregrinação foram, sucessiva-
mente: para castelhano, por Herrera Maldonado, em 1620; para francês, 
por Bernard Figuier, em 1628; para neerlandês, por J.H. Glazemaker, 
em 1652; para inglês, por H.C. Gent, em 1653; em alemão, por anóni-
mo, em 1671. Cf. Flores, Alexandre M –."Fernão Mendes Pinto. Subsí-
dios para a sua bio-bibliografia", in Catálogo Bibliográfico sobre a vida, 
obra e época de Fernão Mendes Pinto. Almada: Câmara Municipal de 
Almada, 1983. p.225-226.  
 
254 Rebelo, Luís de Sousa – "A Utopia Evanescente na Peregrinação de 
Fernão Mendes Pinto, in Utopia - Mitos e Formas. Op. Cit., p.132. 
 
255 " Calemplui – Um dos lugares mais controversos da Peregrinação. O 
Visconde da Lagoa no seu "Glossário Toponímico da Antiga Historio-
grafia Portuguesa Ultramarina" diz-nos sobre esta ilha: "nome atribuído 
por F. M. Pinto a uma ilha famosa, em demanda da qual navegou duran-
te meses no Mar Amarelo, nos golfos de Pe-Chin-Li e Liau Tung, na ba-
ía da Coreia e em vários rios. Supomos que demora na Coreia, no rio de 
Seul ou em qualquer dos que a ele se juntam" Gomes, Reinaldo Varela – 
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"Roteiro Geográfico através da Peregrinação", in Catálogo Bibliográfico 
sobre a vida, obra e época de Fernão Mendes Pinto .Op. Cit., p.97. 
 
256 Pinto, Fernão Mendes – Peregrinação e Outras Obras. Ed. por Antó-
nio José Saraiva. 2ª ed. Lisboa: Sá Costa, 1981. vol II, cap. LXXVII, 
p.76.  
Os talagrepos e os menigrepos são religiosos indochineses de vida aus-
tera. 
 
257 Idem, cap. LXXV, p.67. 
 
258 Idem, p.67-68.  
Em conformidade com a natureza bilingue e dentro do espírito multicul-
tural de que se reclama o objecto do nosso estudo - à semelhança do que 
já fizemos, reversivelmente, com os textos citados de John Milton, Du-
arte Barbosa e Camões –, apresentamos, do trecho citado, a primeira 
versão em língua inglesa de a Peregrinação, intitulada The Travels, 
Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto, da autoria de H. 
C. Gent. Da Peregrinação em língua inglesa, temos conhecimento de 
uma reedição da versão seiscentista de H. C. Gent, publicada em 1891 
por Henry Cogan (London, Fisher Unwin), e uma outra versão, de 1989, 
da autoria de Rebecca D. Catz (Chicago, The University Chicago Press). 
Esta última, ao contrário das anteriores, segue a ordenação integral dos 
capítulos do texto original. 
"This Island was all incloted with a platform of Jasper, fix and twenty 
spans high, the stones whereof were so neatly wrought, and joyned to-
gether, that the wall seemed to be all of one piece, at which every one 
greatly marvelled, as having never seen any thing till then, either in In-
diaes, or elsewhere, that merited comparison with it; this Wall was fix 
and twenty fpans deep from the bottome of the River to the Superficies 
of the water, so that the full height of it was two and fifty spans. Fur-
thermore the top of the Platform was bordered with the same stone, cut 
into great Tower-work; Upon this wall, which invironed the Whole Is-
land, was a Gallerie of Balifters of turn'd Copper, that from fix to fix 
fathom joyned to certain Pillars of the Fame Metal, upon each of the 
which was the figure of a Woman holding a bowl in her hand." Pinto, 
Fernand Mendez – The Voyages and adventures of Fernand Mendez 
Pinto. done into English by H. C. Gent. London: [printed by J. M. 
Cock], 1653. Chap. XXV, p. 93. 
 
259 Ibidem. 
Da "Fabulous Isle of Calempluy" – o título escolhido por Rebecca D. 
Catz, responsável pela mais recente tradução inglesa de A Peregrinação, 
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para o capítulo LXXV, originalmente intitulado "Como chegámos a esta 
ilha de Calempluy e da maneira, ordem, sítio e fábrica dela" – reprodu-
zimos o fragmento textual relativo às citações assinaladas pela presente 
e seguintes notas bibliográficas. 
"Running along the inside of this railing, there was a row made up of an 
infinite number of cast-iron monsters, holding hands like dancers, encir-
cling the entire island, which, as I said before, measured nearly a league 
in circumference. Behind these monstrous idols, forming a concentric 
circle around the floodplain, there was a row of arches so exquisitely 
wrought that the eyes could never have their fill of admiring them. And 
all the rest within the enclosure consisted of a very dense grove of dwarf 
orange trees, in the middle of which had been built 360 chapels dedicat-
ed to the gods of the year" Pinto, Fernão Mendes - The Travels of 
Fernão Mendes Pinto. Translated by Rebecca D. Catz. Chicago, Lon-
don: The University of Chicago Press, 1989. p.145.  
 
260 Ibidem. 
 
261 Idem, p.68-69  
 
262 Idem, cap. XCIX, p.177-178. 
 
263 Cf. supra, Capítulo I, ponto 5. 
 
264 Pinto, Fernão Mendes –  Peregrinação e Outras Obras. Op. Cit., cap. 
XCV, p.149. 
 
265 Idem, cap. CV, p.205. 
 
266 Idem, cap. XCV, p.151. 
 
267 Idem. 
 
268 Idem, cap. CVII, p.217-218. 
 
269 Idem. 
 
270 Idem, cap. CXIII, p.244-245. 
  
271 Idem, cap. CXIII, p.246 
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272 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome II, p. 369. 
(Tradução nossa). 
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.  

CAPÍTULO IV 

 

 

1. O milénio e o tempo perfeito. A utopia e a profecia milenarista: 

breve distinção conceptual. A noção de tempo ideal associada à 

ideia de futuro. 

 

 

E chegámos ao milénio. Não ao início do terceiro lapso de mil 

anos d.C., mas à nomeação e inclusão, como matéria de análise reflexi-

va e de estudo literário comparado na estrutura deste trabalho, de um 

conceito que, para a história das ideias, crenças e concepções teleológi-

cas, se não mesmo para a percepção intuitiva e representação abstracta 

do tempo, desempenha uma função dominante e orientadora na mentali-

dade do ocidente judaico-cristão; de um termo, cujo conteúdo, como te-

remos a oportunidade de elucidar, designa, por efeito de sinonímia, a 

esperança, o princípio de que se nutre, como o demonstrou Ernst Bloch, 

o espírito da utopia. Chegámos assim ao capítulo em que a instância ou 

vector temporal estruturante da propensão utópica a estudar é o irrefreá-

vel futuro, os dias a vir, a Idade de ouro recuperada, a entrada nas gra-

ças da Sétima Idade, a Parúsia prometida aos crentes, o reino terrestre 

do Messias, a sociedade da justiça, o estado final do processo cósmico 
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que definitivamente sublimará as insuficiências, as calamidades, as fal-

tas acumuladas pelo homem ao longo da sua mesma e necessária histó-

ria. Não é, portanto, a visita retrospectiva a um estado de graça original, 

a viagem nostálgica ao passado paradisíaco, nem o desenho de uma nar-

rativa ou de um programa social utópicos, concebidos para suprir o mal-

estar de um dado presente histórico, o tema de que nos vamos ocupar 

agora, mas da promessa de felicidade escatológica consubstanciada nos 

quarto, quinto e sextos versículos do vigésimo capítulo da revelação 

profética do Apocalipse de João: "Voltaram à vida [os mártires cristãos] 

e reinaram com Cristo durante mil anos [...].. A segunda morte não tem 

poder sobre eles; serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com 

Ele durante mil anos" (Apoc.20, 4 - 20, 6).1. Inevitavelmente, fatalmen-

te, temos de regressar à Bíblia, ao Novo e ao Antigo Testamentos, para 

falar do futuro enquanto dimensão do tempo perfeito – para utilizarmos 

a expressão de Martin Buber –, mas também para falar da profecia, da 

expectativa messiânica, da esperança da Terra Prometida, tudo compo-

nentes ou traços constituintes do modo utópico de pensar e de agir.  

Entre a utopia, projecto de cidade ideal ou, mais genericamente, 

enquanto aspiração (narrativamente imaginada ou programaticamente 

prescrita) de um mundo melhor, e a profecia milenarista como vaticínio 

de uma condição ontológica final a ser dispensada por intervenção 

transcendente, há diferenças conceptuais, mas também permutas e trans-
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fusões de sentido a assinalar. O que de imediato ressalta no cotejo dos 

dois conceitos é a nítida derivação etimológica do seu respectivo conte-

údo semântico, a forte vibração do seu correspondente termo radical: o 

primeiro (utopia) remete, como se sabe, para a noção de espaço, o se-

gundo (milénio) para a noção de tempo (milénio ou quilíade reportam-

se aos mil anos de duração do governo terreal de Cristo profetizados pa-

ra o fim dos tempos). 

Ora, e retomando a clave de leitura inspirada na filosofia do ide-

alismo – exposta sinteticamente no primeiro ponto do primeiro capítulo 

deste trabalho como hipótese de explicação e princípio de compreensão 

da fenomenologia da utopia –, há que recordar que, para a teoria do co-

nhecimento que atribui à actividade mental do sujeito um papel funda-

dor e reprodutor da aparição do mundo fenoménico, o espaço e o tempo 

são, além de realidades exteriores e empíricas habitáveis e mensuráveis, 

duas formas fundamentais que assistem o ser cognoscente na represen-

tação do mundo, isto é, são condições transcendentais – no sentido em 

que Schopenhauer definiu transcendental –2 associadas ao funciona-

mento do aparelho neuro-vegetativo do sujeito e que possibilitam não só 

a percepção como a inteligibilidade da realidade empírico-objectiva. Pa-

ra a gnoseologia idealista, o espaço e o tempo têm pois uma valência a 

priori, designam as formas gerais da sensibilidade cognitiva que pré-

existem a toda a experiência; são as duas grandes coordenadas que en-
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formam a matéria das sensações e que possibilitam a apreensão dos ob-

jectos exteriores, coordenadas ou formas da sensibilidade a partir das 

quais, com o concurso de outras faculdades (o entendimento; a razão) e 

de outras formas a priori que determinam ou caracterizam o funciona-

mento dessas faculdades (ex.: a causalidade), o homem projecta, per-

cepciona, entende, pensa, imagina o mundo enquanto realidade tridi-

mensional e enquanto processo de duração. Quer isto significar que o 

real empírico do mundo objectivo, subordinado a leis e a princípios es-

paço-temporais, tem a sua razão última de ser, isto é, de ser feito presen-

te, nas intuições puras de espaço e de tempo, formas vazias, por assim 

dizer, constituintes do aparelho cognoscente do sujeito. Ser o mundo a 

representação do sujeito (de todos os sujeitos) que nele vive(em) mais 

não significa ser o mundo uma "aparição" formalmente mediatizada pe-

las propriedades de espaço e de tempo inerentes à actividade cognos-

cente do sujeito. Compreende-se, então, e fazendo uso dos fundamentos 

elementares desta teoria idealista do conhecimento, em que medida o 

sujeito-homem (ou qualquer sujeito dotado da faculdade de conhecer) é 

a condição sem a qual não há espaço, não há tempo, não há mundo (o 

contrário também é verdade, mas não cabe aqui desenvolver a intricada 

relação de interdependência sujeito/objecto e da díade mundo como re-

presentação, mundo como vontade).  
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Simplificando e precisando: espaço e tempo são formas consti-

tuintes do processo de conhecimento Podíamos mesmo dizer, com al-

gum abuso de linguagem, que são propriedades inatas da consciência do 

homem. Nada mais natural, portanto, que na representação viva e vivida 

do mundo sejam projectados outros imaginados espaços (utopias, euto-

pias) outros nostálgicos ou esperançosos tempos (paraísos, idades de 

ouro, milénios, apocalipses, dias do Messias, mundos a vir, sociedades 

libertárias e comunistas) que desempenham uma função compensatória 

e sublimadora do espaço e do tempo dados. Se o mundo é a ideia de es-

paço e a ideia de tempo que dele tenho, nada mais natural do que ideali-

zar a ideia do espaço e a ideia do tempo que me são dados historicamen-

te viver, nada mais natural do que configurar imaginariamente um me-

lhoramento e aperfeiçoamento desse espaço e desse tempo constritores e 

contentores de toda a espécie de malogros e desventuras. Neste sentido, 

e conforme esta explicação, todo o homem é virtualmente, se não mes-

mo naturalmente, ou um utopista, ou um eutopista-nostálgico ou um fu-

turista-milenarista, sempre que imaginariamente, esperançosamente 

descola para coordenadas espaço-temporais outras que não as do seu 

presente mais imediato. É uma fuga que sucede, afinal, mesmo sem in-

tencionais idealizações, com assaz frequência na comum vivência hu-

mana, e que – como intuiu E. Bloch – deixa envolto numa densa obscu-

ridade, impenetrável à percepção da consciência, o núcleo do instante 
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imediatamente vivido. Na parte final deste trabalho teremos ocasião de 

fundamentar melhor este ponto, quando nos referirmos – e estamos ci-

entes da contradição verbal – à utopia do presente. 

 

 

 

 

2. Traços distintivos entre o espaço perfeito e o tempo feliz: algumas 

especificações teóricas. A intercepção modal entre utopia e profecia. 

O milenarismo e seus cognatos: o pré-milenarismo e o pós-

milenarismo, o milenarismo hermenêutico e o milenarismo catalíti-

co.  

 

 

 

Mas interessa-nos continuar a sondar as conexões e as diferenças 

conceptuais entre utopia e milénio, o que é dizer, por outras palavras, 

entre utopia e profecia.  

A distinção básica a assinalar, em parte coincidente com o pen-

samento de Martin Buber3, é, como se disse acima, a que decorre da 

idealização disjuntiva, uniaxial das coordenadas essenciais do espaço e 

do tempo. Por um lado, a utopia, com os seus projectos de melhoramen-

to da cidade e de outros lugares relativamente circunscritos, correspon-
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deria a uma concepção particular, de índole político-filosófica ou mes-

mo científica do espaço perfeito (e.g. A República de Platão, a ilha des-

coberta por Hytlodeu, a New Atlantis de Francis Bacon); por outro lado, 

a esperança num desenlace feliz da história, acalentada por visões profé-

ticas e crenças messiânicas, fundar-se-ia numa atitude eminentemente 

religiosa acerca de um tempo feliz (os dias do Messias). Esta disjunção 

do espaço e do tempo ideais caracteriza-se pela atribuição, ao primeiro 

dos dois termos, de uma qualidade estática, eterna – o lugar perfeito é 

para durar sub specie aeternitatis –, e, ao segundo, de uma qualidade 

fatal, determinista – o tempo perfeito virá certamente para os que acre-

ditam na vontade redentora e justiceira de Deus, ou então, numa pers-

pectiva mais imanente, acabará inelutavelmente por se realizar com o 

próprio devir (submetido ou não a leis científicas) da história. A noção 

mecanicista de progresso, tal como foi pensada desde o séc. XVIII – 

muito embora a sua origem seja remota, como teremos a oportunidade 

de verificar – até praticamente à queda do muro de Berlim no fim do sé-

culo XX, noção de que, por exemplo, o utopista Robert Owen se fez pa-

ladino na Inglaterra vitoriana4, tem por fundamento esta intuição singu-

lar, esta visão determinista, optimista e redentora do tempo. 

Outra diferença relacionada com a formação etimológica e com a 

rigorosa determinação conceptual dos vocábulos em estudo, já referida, 

mas que requer ser enfatizada – diferença que os estudiosos da fenome-
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nologia do utopismo costumam apontar – é a que distingue a natureza 

eminentemente secular/profana da utopia, da essência religiosa/sagrada 

do milénio ou reino messiânico: enquanto a primeira se deve, por prin-

cípio, ao empenho e à boa-vontade dos homens, a segunda funda-se na 

expectativa de um acto providencial e exterior ao homem, tem como ra-

zão de ser – e de agir para os (poucos) que nela crêem – a incondicional 

certeza de que haverá, no fim da história, uma intervenção justiceira e 

benevolente de Deus, uma salvação redentora.5. No contexto circunscri-

to da civilização ocidental poder-se-ia dizer que a utopia – projecto de 

sociedade ideal – é um produto do humanismo racionalista, enquanto o 

milénio – tempo final de libertação – 

 é um efeito da fé irracional num plano divino de salvação. Mas o ex-

cesso de razão do partidário da utopia pode desembocar no desejo irra-

cional de querer suspender o tempo, enquanto a fé sem razão do adepto 

do milénio pode traduzir-se no desejo de querer acelerar o tempo para 

favorecer a execução de um plano de racionalidade inescrutável ao en-

tendimento imediato. No limite destas duas posições, o utopista tende 

de tal modo a reforçar a importância do livre arbítrio, a enaltecer a ideia 

de homem como ser soberano e senhor do seu destino que, possuído pe-

la hubris faustica, pode chegar ao arrogante paroxismo de pretender 

configurar um projecto social a-histórico, de querer estabilizar o fluxo 

temporal e furtar-se às suas leis. O milenarista, por seu turno, abando-
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nando-se à corrente do tempo e entregando-se à expectativa de uma gra-

ça, crê na providência transpessoal que há-de precipitar e concluir as 

leis irrevogáveis do processo cósmico: ao ignorar despreocupadamente 

ou ao submeter o livre arbítrio ao primado da necessidade da história 

vive já euforicamente o seu presente como se fosse futuro.  

Numa outra clave de leitura, esta tingida de freudianismo, suge-

rida por Jean Servier, o utopista sonha com o regresso ao ventre mater-

no, ou, mais tragicamente, a liquidar simbolicamente o pai (o Deus Cri-

ador – Iavé) e a substituir-se a ele na iniciativa de conquistar por si só a 

terra prometida; o milenarista, por seu lado, tende a reproduzir, sem 

complexos de Édipo, a aventura fora de portas, a seguir por diante a sua 

busca da terra divisada e que lhe foi prometida pelo Pai.6 

Por fim, e de modo mais prosaico, J. C. Davis refere que a dife-

rença principal entre a utopia e o milénio é a que concerne a solução 

proposta para o problema social. A primeira, reconhecendo a natureza 

maldosa do homem, mais não se propõe do que configurar um modelo 

de sociedade tendente a esbater e a regulamentar, por via eminentemen-

te racional, as imperfeições humanas; o segundo, encarado como o pro-

duto de um deus ex machina, carece geralmente de uma proposta de or-

ganização da sociedade a construir, de um projecto descritivo do funci-

onamento das instituições; a sua principal característica é a de dar ênfa-

se à possibilidade de transformação da natureza humana, possibilidade 
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vagamente entrevista como se ela passasse a viver numa espécie de ar-

cádia, ou, então, numa espécie de comunidade moral perfeita.7 

Mas estas diferenças não elidem a permuta, a contaminação, o 

enlace dos dois conceitos ou modalidades do pensamento idealizante. 

Ao longo deste trabalho esse espécie de sincretismo entre a utopia e mi-

lénio8, seja na sua versão laica ou religiosa, tem sido inventariado e ana-

lisado em vários segmentos narrativos de vários exemplos literários, 

quer de programas sociais utópicos (The Revolution in the Mind and 

Practice of the Human Race, A New View of Society ), quer de utopias 

literárias stricto sensu (News from Nowhere, Modern Utopia), quer de 

imagens do paraíso celeste (Boosco Deleitoso, Pilgrim's Progress), quer 

até de quadros ou episódios eutópicos pastorais de nítida ou velada in-

fluência bíblica inscritos em narrativas épicas (Paradise Lost, Os Lusía-

das). Excluindo as utopias clássicas, de tipo platónico, gravadas a cinzel 

in illo tempore, constata-se que tanto a concepção profética-milenarista 

do tempo como a noção ideal-utópica do espaço – apesar das diferenças 

substantivas assinaladas – não raro confluem para uma unidade de sig-

nificação antropológica ideal, em que um dos termos, a prevalecer sobre 

o outro, não o exclui forçosamente. Da sua convergência ou da sua pro-

dutiva combinação, podem resultar, grosso modo, duas possibilidades, a 

saber: (i) ou uma concepção utópica- milenarista-profética – de tipo de-

terminista – da história, que desemboca na representação de um estado 
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último, ideal, perfeito e redimido do mundo: o milénio profetizado rea-

liza inelutavelmente a utopia (e.g., a filosofia da história de Joaquim de 

Fiore, a teoria evolucionista do processo cósmico de Teilhard de Char-

din); ou (ii) um projecto de sociedade aperfeiçoada, uma concepção de 

um estado geral ontológico de justiça e bem-estar utópicos a realizar no 

futuro, mas desde já posto em marcha pela visão antecipada e prospecti-

va do devir da história: a utopia desejada e entrevista apoia-se numa 

concepção apocalíptica da história (e.g., o pensamento utópico caracte-

rístico do séc. XIX de Robert Owen a Karl Marx). No primeiro caso a 

profecia milenarista é utópica, no segundo a utopia social é profética.9 

Mas antes de avançarmos no nosso estudo demonstrativo, nas 

culturas literárias portuguesa e inglesa, da materialização desta modali-

dade particular do espírito da utopia que se configura fundamentalmente 

a partir da esperança na função positiva e eminentemente redentora do 

tempo futuro, procuremos determinar com rigor o significado do termo 

milénio – e dos termos cognatos, milenário, milenarismo, milenarista –, 

dando conta das suas principais actualizações e transformações teóricas. 

Para definir e identificar a origem do conceito, recorramos, antes de 

mais, ao historiador Norman Cohn, autor de uma obra clássica, The 

Pursuit of the Millennium (Na Senda do Milénio), sobre os movimentos 

sociais revolucionários de inspiração mística da Idade Média. Comuni-

ca-nos ele que: "O significado originário [do termo milenário] era cir-
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cunscrito e objectivo. Relacionava-se com a crença professada por al-

guns cristãos e fundada na autoridade do Apocalipse XX 4-6, segundo a 

qual, Cristo, depois do seu Segundo Advento, haveria de fundar um rei-

no messiânico na terra onde reinaria 1000 anos até ao Juízo Final. Em 

conformidade com o Livro do Apocalipse, os cidadãos desse reino serão 

os mártires cristãos que, para tal fim, ressuscitarão 1000 anos antes de 

ocorrer a ressurreição geral dos mortos." 10 

Embora a formalização significante do conceito de milénio (e de 

todos os seus termos cognatos) tenha uma nítida filiação doutrinal cris-

tã, visto que deriva explicitamente do conteúdo de um texto canónico 

novitestamentário, há, todavia, que esclarecer que ele passou a designar, 

quer para a história (tanto social como das ideias ou das mentalidades), 

quer para a antropologia, qualquer modalidade de pensamento escatoló-

gico de tipo redentor e universal – comprovável noutras sociedades e 

culturas não-cristãs – e que se manifesta, em geral, através de movimen-

tos e comportamentos religiosos que visam alcançar uma salvação com-

pleta (física e espiritual) do ser. Para Norman Cohn, esta noção de sal-

vação caracteriza-se por ser de tipo colectivo – visto que é extensível a 

um grupo de fiéis –, terreal – pela promessa de ser efectivada neste 

mundo –, iminente – pois deverá ocorrer em breve e de súbito – total – 

quanto ao grau de perfectibilidade alcançado – e será concretizada por 

efeito de uma intervenção exterior, sobrenatural. 11 
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Mas limitemo-nos ao sucedido na civilização ocidental. Dos 

adeptos do Livre-Espírito, na Idade Média, às Testemunhas de Jeová, no 

século XX, passando por variadíssimos movimentos religiosos sectários 

gerados em diferentes épocas, regista-se a espantosa sobrevivência de 

uma mesma fórmula ideológica de inspiração apocalíptica sobre o devir 

do mundo, a contínua reprodução da crença no valor de verdade literal 

da profecia escatológica anunciada no último livro canónico da Bíblia. 

No seu diferenciado modo de interpretar o texto sagrado e de agir – seja 

pacífica seja violentamente – a partir dessa interpretação, os milenaris-

tas manifestam, grosso modo, a sua vontade salvífica segundo duas po-

sições, a saber, a de esperarem convictamente a vinda ou a de se prepa-

rarem activamente para a consumação do reino prometido de justiça, 

paz e abundância, que deverá preceder um estádio ulterior, esse sim, fi-

nal da história do mundo terreno, correspondente, na visão de João, à 

descida dos céus da Nova Jerusalém (Apoc.21). Em rigor, há, portanto, 

que definir o milénio como um estádio histórico-temporal intermédio e 

transitório, de relativa perfeição ontológica (relativa, por ser apenas ex-

tensível aos crentes eleitos – "os santos" – e por não ser ainda totalmen-

te espiritualizado, apesar de ser governado directamente por Cristo). É 

precisamente a qualidade transitiva deste reino milenário que gera duas 

possíveis atitudes prosélitas, definidas – por um outro estudioso do fe-

nómeno quiliástico, George Shepperson – como "pré-milenarista" e 
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"pós-milenarista", respectivamente. Do ponto de vista eminentemente 

religioso, a primeira atitude funda-se na crença de que o período transi-

tório do milénio deve ser precedido pelo "Segundo Advento" ou por 

uma qualquer intervenção transcendente e libertadora – 

 sem o necessário concurso dos homens –, que há-de transformar radi-

calmente, e para melhor, as condições existenciais e sociais vigentes (o 

acontecimento transcendente – o advento – precede e inaugura o reino); 

a segunda é a que se fundamenta na convicção de que a "Segunda Vinda 

de Cristo" ou a consumação da libertação é o epílogo inevitável de um 

processo já em curso e posto em marcha pela vontade dos que nele crê-

em (o advento é preparado e sucede em consequência de uma acção 

humana). A estas duas atitudes religiosas de inspiração apocalíptica, a 

pré e a pós-milenarista, George Shepperson faz atribuir um nexo de cor-

respondência político-ideológico com as aspirações seculares revoluci-

onárias e reformistas de transformação social, respectivamente .12 

Como se pode verificar, o conceito de milénio, à semelhança do 

conceito de utopia, apesar da sua simples derivação etimológica e origi-

nária determinação semântica, reveste-se de subtilezas e complexidades 

acrescidas que derivam: (i) quer das divergentes interpretações dos tex-

tos profético-apocalípticos que estão na origem daquelas duas atitudes 

sectárias, (ii) quer dos próprios contributos teóricos de pensadores e au-

tores alinhados por uma visão teleológica-transcendente da história, (iii) 
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quer ainda das propostas de interpretação dos estudiosos e exegetas do 

fenómeno milenarista. É assim que, James Holstun, autor convocado 

mais de uma vez neste trabalho e que dedicou um voluminoso estudo às 

utopias puritanas na Inglaterra e na América do século XVII, ao repor-

tar-se ao vector milenarista desses projectos utópicos, distingue duas 

manifestações possíveis, a "hermenêutica" e a "catalítica", do pensa-

mento utópico-milenarista. Se bem que o alcance dessa sua distinção 

esteja circunscrito ao objecto do estudo de Holstun, não perde, porém, a 

nosso ver, a sua pertinência taxinómica para caracterizar duas manifes-

tações do pensamento milenarista em geral. Para aquele autor, a moda-

lidade hermenêutica é a que intenta, sem influenciar em nada a ocorrên-

cia dos inevitáveis acontecimentos finais descritos na Bíblia, subminis-

trar uma interpretação dos eventos coevos por analogia com a literatura 

apocalíptica vetero e novitestamentária e, nesse processo, prever o fim 

da história secular (posição expectante, passiva, profética-analógica, 

confiante no poder milagroso e transcendente de Deus, seguida no sécu-

lo XVII por autores puritanos ingleses como os Fifty Monarchy Men, 

em Portugal por Padre António Vieira ); a catalítica ou racionalista é a 

que não se limita a comentar os eventos coevos à luz das profecias vete-

ro e novitestamentárias, mas que propõe as suas próprias profecias para 

indicar o caminho ou a realização do reino de justiça na terra (posição 

não-expectante, actuante, profética-prospectiva, confiante na capacidade 
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imanente e instrumental do homem em realizar a vontade divina – na 

Inglaterra do séc. XVII, o projecto utópico da constituição política Oce-

ana de James Harrington seria disso um exemplo)13.  

Os critérios de classificação quer da acção quer do pensamento 

milenarista propostos por George. Shepperson e por James Holstun, não 

sendo  equivalentes, completam-se para uma mais exacta determinação 

do fenómeno em estudo. Quando analisarmos posteriormente alguns 

textos de teor profético-milenarista nas literaturas e culturas portuguesa 

e inglesa, teremos ocasião de testar a sua respectiva pertinência concep-

tual.  
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3. A constelação semântica do milenarismo. A apocalíptica judaica e 

a figura do messias. As visões utópicas dos profetas vetero-

testamentários. O credo da nação eleita judaica e o credo da comu-

nidade justa cristã. O apocalipse de São João e as visões profética-

utópicas dos teólogos da primitiva igreja cristã. 

 

 

Messianismo, profetismo, providencialismo milagroso, elitismo, 

nacionalismo são termos que se articulam e se conjugam na formação 

do conceito de milénio. Permitem determinar, com mais rigor, a estrutu-

ra ou constelação semântica do milenarismo, enquanto esperança histó-

rica, de índole judaico-cristã, de ver concretizada neste mundo, por ac-

ção de um grupo social, geralmente composto pelos pobres e deserda-

dos, ou então por comparticipação dos membros de uma nação inteira, 

conduzidos por um salvador e carismático enviado divino, a inaugura-

ção de uma época de justiça, paz e felicidade. São, afinal, termos que 

têm todos eles uma origem pré-cristã – nitidamente identificáveis com 

as idiossincrasias da mentalidade, e relacionáveis com as vicissitudes 

históricas do povo judaico – tal como podem ser apreendidos pela leitu-

ra dos textos bíblicos veterotestamentários. É neste sentido mais lato, 

cobrindo a complexa relação sincrética do pensamento religioso, apoca-

líptico, judaico-cristão, que o milenarismo surge explicitado por Gilles 
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Lapouge, explicitação de que nos servimos para melhor determinarmos 

a origem histórica e o conteúdo do conceito em apreço:  

 

Em terra hebraica, depois em terra cristã, foi-se acumulando ao longo dos sé-

culos um corpo doutrinal que traduz uma certa visão da história universal in-

terpretada a partir da linha desconhecida do fim dos tempos. A ideia é a se-

guinte: o curso do mundo não é o adequado. Os homens sofrem e choram. A 

injustiça existe por todo o lado, a par da miséria, da guerra, da morte. A his-

tória, que a Bíblia pôs em marcha, termina em horror, mas há que confiar na 

sua nobreza. As infelicidades temporais são por conseguinte reinterpretadas. 

Vão-se acumulando, e uma vez alcançado o limite do insuportável começará 

a luta final entre o mal e o bem, entre o Cristo e o Anti-Cristo. A vitória ca-

berá a Deus. O Messias retornará. As calamidades culminarão numa catástro-

fe cósmica, com cavaleiros e o apagamento do sol, será o epílogo da história 

a que sucederá o milénio - mil anos de felicidade, o que simbolicamente quer 

dizer a eternidade – o novo Éden, o paraíso redescoberto. [...] A Jerusalém 

Celeste, bela, vasta e brilhante, ocupará o lugar das cidades saqueadas da his-

tória.14.  

 

O vector profético-messiânico do milenarismo cristão tem pois a 

sua origem bem determinada no esquema de pensamento apocalíptico 

que caracteriza o forte pendor sacral e nacionalista da cultura judaica. 

Ora, o que em nossa opinião se afigura digno de realce nos textos profé-

tico-apocalípticos, tanto do antigo como do novo testamento, é o facto 
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de a sua linguagem simbólico-alegórica, cifrando acontecimentos histó-

ricos, aludindo a personagens verdadeiras, veiculando diatribes contra 

os inimigos da fé, exprobrando condutas morais e desvios doutrinais 

considerados dissolutos e heréticos pelos seus autores – (no Apocalipse 

de João, por exemplo, a Besta mencionada nos capítulos 12 e 13 é uma 

alusão aos imperadores Nero e Domiciano, algozes dos prosélitos cris-

tãos, as sete Cartas, mencionadas entre os capítulos 2-4, dirigidas às sete 

igrejas, contêm censuras contra o culto religioso do imperador, os qua-

tro cavaleiros, para além do seu significado alegórico, referem-se a in-

vasões de tribos estrangeiras) – é o facto, dizíamos, dessa linguagem 

iracunda, saturada de angústia e desespero pelo estado presente das coi-

sas humanas, coexistir com a linguagem profética de consolação futura 

para aqueles eleitos – os santos mártires na tradição cristã, o povo de 

Deus na tradição hebraica – que preservam a fé no plano divino de sal-

vação e libertação que há-de ocorrer no fim da história. Se o presente é 

angustiante, pesaroso e expiatório, há-de chegar, para quem crê e supor-

ta as adversidades, o momento da consumação da justiça e do bem.  

A irresistível atracção pelo tempo futuro é, pois, uma modalida-

de do pensar e do agir que, na tradição ocidental, adquiriu uma forte co-

loração escatológica por via da influência de uma crença original – de 

entre as várias crenças religiosas dos povos da antiguidade – do povo 

judaico: a de se ter autoconstituído e autoproclamado como o agente 
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humano da realização de um plano necessariamente benigno e salvífico 

do Criador do Mundo, tido pelo único e verdadeiro Deus. Daí que, tal-

vez, a concepção providencial, segmentada e apocalíptica da história, 

assente na ideia de tempo linear, progressivo, apoteótico-finalista, e que 

conheceu larga fortuna no ocidente, tenha por original ilustração mítica 

a crença semita numa aliança, que é narrada no capítulo 17 do Génesis, 

firmada entre Deus e um descendente de Noé, Abrão, depois rebaptiza-

do Abraão, o pai dos povos, a quem foi prometida a posse futura de uma 

terra de segurança e abundância. Esse pacto, além de pretender traduzir 

a consagração de uma graça divina a favor de um nação particular, in-

vestindo-a na responsabilidade de iluminar outras nações no conheci-

mento do verdadeiro Deus, deu princípio à esperança de, num tempo fu-

turo, um povo sem terra própria, mas que se crê o verdadeiro e sublime 

representante da humanidade, vir a viver na melhor de todas as terras, 

espécie de simulacro do reino dos céus. A este propósito escreve Jean 

Servier: 

 

Ao longo dos séculos, Israel procurará, mediante duras provas, renovar a Ali-

ança, conquistar a Terra prometida por Deus a Abraão, para que nela possa 

reinar o Messias [...], o qual rebaptizará o Templo de Jerusalém – morada ter-

restre do Eterno – e colocará o seu selo na aliança renovada, aquando da con-

sumação dos tempos. Desde logo o tempo constitui-se num factor de aperfei-

çoamento, num caminho que conduz à realização da promessa divina. A pa-
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lavra de Deus promete ao homem um paraíso ao seu alcance [...]. O homem 

pode alcançar a felicidade sobre a terra se souber esperar, pois cada momento 

que passa aproxima-o do prazo fixado por Deus. O homem deverá saber su-

portar as provações e os combates porque a Terra Prometida tem esse pre-

ço.15 

 

A história do povo eleito passa assim a confundir-se com uma 

missão transcendente, a de fazer cumprir a vontade de Iavé em levar aos 

gentios a mensagem de ser ele o verdadeiro Deus; mas também, em vir-

tude dessa responsabilidade carismática, é uma história que passa a ser 

moralmente interpretada pelos profetas de Israel, vozes autorizadas e 

inspiradas pela vontade divina que lêem e justificam os acontecimentos 

trágicos da nação, as derrotas, as deportações, a diáspora, segundo o en-

tendimento de que são actos de reparação justiceira infligidos por Deus 

aos seus filhos dilectos, actos expiatórios, necessários, para se recuperar 

a terra prometida de leite e mel. O mecanismo deste pensamento, que 

denuncia o mal presente e anuncia o bem futuro, animará ao longo da 

história do ocidente todo o tipo de projectos utópicos de transformação 

e aperfeiçoamento das circunstâncias político-sociais que são dadas vi-

ver. Por outro lado, também, a vocação missionária da nação eleita e a 

crença de uma era messiânica são temas que conhecerão apropriações e 

adequações às exegeses de espíritos proféticos de outras culturas nacio-

nais do ocidente, nomeadamente a portuguesa e a inglesa, que se fun-
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dam ideologicamente nas concepções cosmogónicas e no princípio da 

verdade da revelação divina veiculados pelos textos bíblicos. 

Precisamente, um dos veios salientes desta modalidade do pen-

samento nacionalista/utópico/profético que tem a sua origem na Anti-

guidade é a chamada "apocalíptica judaica", género que floresceu entre 

200 a. C e 150 d.C. e que abarca um vasto corpus de textos proféticos 

anunciando o combate cósmico final entre Israel e os seus inimigos, o 

qual deverá preceder a edificação de um reino terreal paradisíaco, go-

vernado por um rei messiânico. Uma vez que a terra prometida por Deus 

a Abraão era adiada por todo o tipo de reveses houve que reinterpretar 

essa promessa conforme as vicissitudes históricas. Escreve Norman 

Cohn que, "por estarem tão profundamente convencidos de serem o Po-

vo Eleito, os Judeus tinham a tendência para reagir ao perigo, à opres-

são e às dificuldades com quimeras ou imagens do triunfo total e da 

prosperidade sem limites que Jeová, na sua omnipotência, haveria de 

conceder aos seus Eleitos na plenitude dos tempos."16 

Esta propensão do povo hebraico em tomar o fim dos tempos ou 

o futuro como instância temporal libertadora foi sobretudo acalentada 

após a experiência traumática da invasão assíria, da perseguição e da 

deportação colectiva na Babilónia (597-86 a. C). É então que a figura do 

Messias – mashiah, o ungido, o eleito –, adquire uma função eminente-

mente soteriológica – como salvador que vem resgatar a sorte adversa e 
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justiçar os inimigos do seu povo –, não obstante o facto de os textos que 

se lhe referem divergirem quanto à natureza da sua identidade – se envi-

ado, se filho de Deus, se o próprio Jeová – e variarem quanto à determi-

nação do atributo humano que assumiria – se sacerdote, se monarca, se 

monarca-sacerdote. Tanto nos textos veterotestamentários como nos da 

literatura judaica apocalíptica, o Messias não aparece, pois, caracteriza-

do de forma unívoca e estável, a não ser no traço comum de salvador e 

dispensador de graças que inaugurará uma época de justiça, paz e inefá-

vel felicidade. São os profetas da época da invasão síria e, depois, do 

exílio, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que dão ênfase e promovem esta for-

te mitificação da vinda do Messias-Salvador. Quanto à sua caracteriza-

ção e à do seu reino, é provável que o texto mais ilustrativo – pela anti-

guidade da data da sua composição (séc. VIII a.C.) e pela expressivida-

de poética da ideia de inocência que comunica – seja o capítulo 11 da 

visão de Isaías, o primeiro e o maior de todos os profetas verazes he-

braicos. Referindo-se ao "ungido" e à época de virtude em que governa-

rá, Isaías diz que: 

 

Sobre ele repousará o espírito do Senhor: espírito de sabedoria e entendimen-

to [...]. Não julgará pelas aparências, nem sentenciará somente pelo que ouvir 

dizer; mas julgará os pobres com justiça, e com equidade os humildes da ter-

ra; [...]. A justiça será o cinto dos seus rins, e a lealdade circundará os seus 

flancos. Então o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á ao la-
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do do cabrito; o novilho e o leão comerão juntos, e um menino os conduzirá. 

A vaca pastará com o urso, e as suas crias repousarão juntas; o leão comerá 

palha com o boi. A criancinha brincará na toca da áspide e o menino desma-

mado meterá a mão na caverna da serpente. Não haverá dano nem destruição 

em todo o meu Monte Santo, porque a terra está cheia da ciência do Senhor, 

tal com as águas que cobrem o mar.17. (Isa. 11, 1-9)  

 

Cerca de seis séculos depois de Isaías, por volta do ano 165 a.C., 

outro profeta, Daniel, comporá aquele que é considerado o mais antigo e 

completo apocalipse canónico do antigo testamento, revelando – porque 

a revelação lhe foi dada também em sonhos – ao suposto rei que oprimia 

então o seu povo, Nabucodonosor, o sentido dos dois sonhos que este 

tivera e que o deixara tão intrigado – (suposto rei, porque, no séc. XVII, 

como informam Frank Manuel e Fritzie Manuel, Uriel da Costa, o heré-

tico judeu português, expulso da Sinagoga de Amesterdão, provou que o 

livro de Daniel não fora escrito durante o exílio babilónico, mas poste-

riormente, na Palestina, quando os judeus se encontravam sob o domí-

nio da dinastia grego-siríaca dos Selêucidas)18. Esses sonhos reais, en-

volvendo, respectivamente, (Dan.cap.2 e 7) quatro animais e uma está-

tua polimórfica, simbolizariam, na interpretação do profeta, a queda dos 

quatro grandes impérios terrestres que se sucederam no Próximo Orien-

te (e que a exegese canónica bíblica identifica com o Assírio, o Persa, o 

Helénico de Alexandre Magno, o Romano), e que deviam preceder a 
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iminente fundação do quinto, o último, de inspiração divina. Veremos 

como a profecia do V império, devidamente reinterpretada, alimentará, 

particularmente no séc. XVII, teorizações e aspirações nacionalistas-

messiânicas, tanto em Portugal como em Inglaterra.  

As visões do profeta Isaías contribuíram para fazer do Deus de 

Israel um Deus universal, os sonhos do profeta Daniel para conceber o 

futuro reino glorioso englobando todo o universo e não apenas a terra 

prometida da Palestina: em ambos permanece a convicção – que é uma 

das originárias, discretas e fundamentais características do pensamento 

judaico – acerca da carismática função instrumental desse povo em dar 

cumprimento à manifestação da vontade de Deus na orientação da histó-

ria do mundo. 

O credo da nação eleita, que é levado ao seu extremo precisa-

mente na literatura apocalíptica judaica, dá lugar, com o advento do 

cristianismo, ao credo da comunidade (eleita) dos justos, dos mártires 

prosélitos, ao mesmo tempo que a figura mítica do Messias passa natu-

ralmente a ser identificada com o Cristo. O mesmo esquema de pensa-

mento utilizado pelos hebreus para justificar os reveses e a opressão po-

lítica a que estavam submetidos, tomando o infortúnio como uma neces-

sidade expiatória que prenunciava o advento de uma nova era, foi adop-

tado pelos primeiros cristãos que encaravam a feroz perseguição de que 

eram vítimas, sob a lei imperial romana, como um estádio necessário de 
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sacrifício, congénere ao do próprio redentor da humanidade, preparató-

rio da iminente inauguração do reino messiânico governado directamen-

te por Cristo. Ele mesmo profetizara o seu segundo advento, tal como se 

pode ler nos versículos 27-28 do capítulo 16 do Evangelho segundo S. 

Mateus: "Porque o filho do Homem, há-de vir na glória de Seu Pai, com 

os Seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o seu procedimen-

to. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não hão-

de experimentar a morte, antes de terem visto chegar o Filho do Homem 

com o Seu Reino" (Mat.16, 27-28).19  

Compreende-se, à luz deste conjunto diversificado de factores de 

natureza (i) religiosa-cultural (os primeiros cristãos são judeus, mental-

mente afeitos à ideia de um fim da história, e que tomavam Jesus como 

o verdadeiro Messias), (ii) histórico-política (o cristianismo expande-se 

no seio do império romano como uma seita revolucionária que prega a 

igualdade e o amor entre os homens e cujos adeptos se deixam imolar 

pela sua fé e pela esperança de serem salvos), (iii) doutrinal-apocalíptica 

(o próprio Messias anunciara a iminência do seu segundo advento, o 

que, após a sua morte, foi certamente tido como uma verdade inspirado-

ra da redacção de muitos textos apocalípticos cristãos, um dos quais, por 

sinal o único que viria a adquirir autoridade canónica, redigido supos-

tamente pelo apóstolo João, descrevia em termos vivos as circunstâncias 

em que se daria a chegada do Salvador e a duração do seu reino), com-
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preende-se, dizíamos, que o milenarismo tenha-se convertido num im-

portante artigo de fé do primitivo cristianismo, e tenha sido objecto de 

reflexão por parte dos padres e doutores-teólogos da Igreja.  

Ernest Lee Tuvenson, numa obra intitulada Millennium and 

Utopia – e na qual, como já referimos noutro contexto, procura deter-

minar e fundamentar as origens da ideia de progresso à luz do pensa-

mento de índole milenarista de autores ingleses do século XVII (Joseph 

Mede, Henry More, Thomas Brightman, John Henry Alstead, Thomas 

Burnet) – faz uma pequena sinopse das principais posições de alguns 

desses padres-teólogos. Também Norman Cohn, no já citado The 

Pursuit of the Millennium , e um autor italiano, V. Lanternari, responsá-

vel pelo artigo sobre o "Milénio" da Enciclopédia Einaudi, empenham-

se em resumir as principais posições teóricas, desenvolvidas entre os sé-

culos II e V, tanto pelos teólogos subscritores de uma interpretação lite-

ral como pelos promotores de uma interpretação alegórica do texto de 

João. De facto, nos primeiros séculos do cristianismo, o reino dos justos 

suscitou as mais diversas especulações quanto à sua natureza material e 

espiritual. Algumas das interpretações literais e materialistas como a de 

Papias de Hierapolis, nascido no ano 60 e que teria convivido com São 

João, acusam mesmo a influência de motivos literários pagãos relativos 

à Idade de Ouro: a era messiânica seria um tempo de gratificação sen-

sual em que o homem dominaria uma fecundíssima natureza animal e 
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vegetal, definitivamente harmonizada e reconciliada entre si. Escreveu 

ele: 

 

Dias virão [....] em que, disse o Senhor, um grão de trigo produzirá dez mil 

espigas e cada espiga terá dez mil grãos e cada grão terá dez libras de farinha 

mais pura e mais fina; e as maças e as sementes e a erva crescerão da mesma 

maneira maravilhosa; e todos os animais, alimentando-se apenas do que re-

ceberam da terra tornar-se-ão pacíficos e amigos entre si e completamente 

submetidos ao homem. Estas coisas acreditam nelas os que têm fé. E Judas, 

sendo um traidor infiel, perguntou: Como acontecerá um tal crescimento? 

Mas o senhor respondeu: Aqueles que chegarem a esses tempos poderão 

ver 20 

 

Outro grande teólogo da primitiva igreja cristã, Ireneu (c.130-

c.202), no fim do século II, compilou, nos últimos capítulos do seu tra-

tado Adversus Haereses (Contra as Heresias), textos bíblicos de índole 

messiânica e milenarista, expurgados depois pela censura eclesiástica – 

(se bem que em vão, pois chegou até nós um manuscrito completo da-

quela sua obra contendo a referida antologia) –, em consequência da 

condenação pelo Concílio de Éfeso, realizado em 431, da doutrina do 

milenarismo. Ireneu fundamentava a necessidade de se crer num futuro 

reino messiânico terrestre em razões primaciais de justiça retributiva pa-

ra com os mártires cristãos e em razões, digamos, propedêuticas de se 
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adquirir na terra um estado humano de incorruptibilidade espiritual me-

recedor do eterno reino dos céus. Inspirando-se muito provavelmente 

em Papias, Ireneu descreve o futuro paraíso como uma generosa Arcá-

dia, espécie de profusa e regular materialização decimal das formas 

simples da natureza: "Dias virão em que rebentarão vides com dez mil 

ramos cada uma, e em cada ramo dez mil raminhos, e em cada raminho 

dez mil varas, e em cada vara dez mil cachos, e em cada cacho dez mil 

bagos, e cada bago dará vinte e cinco medidas de vinhos."21 

Tertuliano, (c.155-c.245) famoso teólogo do início do século III, 

concebeu igualmente o modus vivendi no milénio segundo traços mate-

rialistas: seria um época de júbilo terreno, uma extensão melhorada do 

mundo actual em que as necessidades orgânicas, antes de serem total-

mente transcendidas, seriam prontamente gratificadas. Após ter-se con-

vertido à seita do Montanismo – nome derivado de um certo Montano 

da Frígia, místico visionário que, em 156 d.C., declarou-se a si mesmo 

como a encarnação do Espírito Santo e anunciou a vinda iminente do 

Reino –, Tertuliano registaria a ocorrência de um fenómeno prodigioso 

em terras da Judeia, a aparição no céu durante 40 manhãs seguidas de 

um desenho de cidade, prenúncio da descida da Jerusalém Celeste. O 

providencialismo milagroso é, como tínhamos referido acima, outro 

elemento importante na determinação completa da esperança milenaris-

ta. 
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Lactâncio, no século IV, retratará o reino messiânico de Cristo 

sob o influxo da narrativa joanina. Na sequência do relato sobre a con-

frontação final com o Anti-Cristo, e depois da referência à implacável 

execução da justiça que recairá sobre os ímpios e os danados, afirma 

que virão dias de glória.  

 

Quando a paz tiver sido estabelecida e todo o mal suprimido, esse rei justo e 

vitorioso [...] entregará os povos gentios aos justos vivos em servidão e res-

suscitará os justos mortos para a vida eterna e ele mesmo reinará sobre a terra 

e fundará a Cidade Santa e este reino dos justos durará mil anos. Durante to-

do esse tempo, as estrelas terão mais brilho, mais brilho terá também o sol, e 

a lua nunca diminuirá. A chuva bendita cairá pela manhã e à tardinha e a terra 

dará os seus frutos sem o trabalho do homem. O mel correrá em abundância 

dos rochedos e surgirão fontes de leite e de vinho. Os animais da floresta 

abandonarão a sua ferocidade e tornar-se-ão mansos e nenhum animal viverá 

do derramamento de sangue. Porque a Deus a todos provará de alimentação 

abundante e não criminosa.22  

 

É de salientar ainda que Lactâncio agrega à sua especulação mi-

lenarista-cristã ideias pagãs relativas à idade áurea –  

idade agora transposta do passado para o futuro – e segue o mesmo es-

quema de predição sobre o devir que o poeta latino Virgílio (70-19 a.C.) 

– um dos expoentes máximos da cultura de Roma da época imperial (da 

idade de Augusto), e uma das figuras tutelares da literatura universal – 
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adoptou na sua famosa IV Écloga, a messiânica, que os autores cristãos 

medievais – a começar pelo próprio Lactâncio, que a cita – interpretari-

am como sendo um anúncio genial, de inspiração divina, da vinda do 

Cristo redentor. Pela pertinência do seu conteúdo temático e pela sua 

óbvia adequação ao tópico em estudo, citaremos, da referida écloga, e 

em versão inglesa – a única a que tivemos acesso – as estrofes e os 

fragmentos de estrofes que se nos afiguram mais ilustrativos e relativos 

quer à profética representação utópica-ideal dos tempos finais quer ao 

anúncio a um indeterminado agente salvador (o messias na tradição ju-

daico-cristã). Invocando as musas da Sicília e apoiando-se na tradição 

oracular de Roma - no livro da Sibila – Virgílio emprega um tipo de 

discurso assertivo-declarativo, que, genericamente, caracteriza o tom 

incondicional das revelações proféticas, tão comuns entre os iluminados 

do povo de Israel e também entre os iluminados do povo de Cristo (Em 

conformidade com o espírito bilingue da nossa tese, citamos a versão 

inglesa da referida écloga, a única a que tivemos acesso).  

 

"[...] 

Now the last age is coming  

As it was written in the Sybil's book 

The great circle of the centuries begins again 

Justice, the Virgin, has returned to earth 

With all of Saturn's court 
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A new line is sent down to us from the skies 

And thou, Lucina, must smile 

Smile for the birth of the boy, the blessed boy 

For whom they will beat their swords into ploughshares 

For whom the golden race will rise, the whole world new  

 

[...] 

 

It is in thy term this glorious age begins 

And the great months begin their march 

When we shall lose all trace of the old guilt 

And the world learn to forget fear 

For the boy will become divine 

He will see gods and heroes 

And will himself be seen by them as god and hero 

As he rules over a world of peace 

A world made peaceful by his father's wisdom 

For thee, little boy, will the earth pour forth gifts 

All untilled, give you gifts 

First the wandering ivy and foxglove 

Then colocasia and the laughing acanthus 

Uncalled the goats will come home with their milk 

No longer need the herds fear the lion  

Thy cradle itself will bloom with sweet flowers 

The serpent will die  

The poison plant will wither 
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Assyrian herbs will spring up everywhere 

 

[....] 

But when thou hast grown strong and become a man 

Then even the trader will leave the sea  

The pine ship carry no more wares 

And everywhere the land will yield all things that life requires 

No longer need the ground endure the harrow  

Nor the vine the pruning hook 

The farmer can free his oxen from the yoke 

Then colored cloths no longer will need lying dyes 

For the ram in the field will change his own fleece 

To soft purple or saffron yellow 

Each grazing lamb will have a scarlet coat.23  
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4. Breve reesclarecimento de conceitos. A interpretação alegórica do 

milénio. 

 

 

Em função do que foi dito, importa aqui fazer uma pausa para 

sintetizar e reesclarecer que tanto o profetismo, entendido como anúncio 

das (óptimas) coisas (finais) futuras – e cuja fundamentação teórico-

filosófica e secular-moderna sobre o seu modo prospectivo de conhecer 

encontra na noção de consciência antecipadora, formulada, como vimos, 

por Ernst Bloch, um princípio de explicação racional24-, bem assim co-

mo o messianismo, entendido por expectativa da vinda de um salvador 

para resgatar a situação opressiva do seu povo ou de toda a humanidade, 

e o milenarismo, entendido por expectativa de uma condição generali-

zada de salvação ou libertação final na terra, são categorias que se com-

pletam e se entrecruzam para traduzir genericamente uma dupla vonta-

de: a de sublimar (gradual ou subitamente, pacífica ou violentamente) as 

constringentes e alienantes condições reais do ser num dado presente e a 

de actualizar as concepções ideais em ser-se com mais soberana harmo-

nia e plenitude num esperado futuro. Por isso, são termos conceptuais 

que podem cerzir com a utopia, entendida no sentido lato de projecto 

racional de construção de uma sociedade outra e melhor, relações de in-
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terdependência semântica na representação geral de uma condição de 

vida ideal e perfectível. 

Mas à interpretação literal e secularizante, pré-milenarista - na 

expressão de Shepperson – dos versículos 4-6 do XX capítulo do Apo-

calipse de São João, contrapôs-se a interpretação alegórica, espiritual e 

pós-milenarista.  

O indefinido adiamento da intervenção do agente messiânico 

sobrenatural que os primevos cristãos ardentemente aguardavam, o in-

cumprimento dos eventos que lhes foram profetizados, bem como o fac-

to de o seu credo se ter institucionalizado, convertendo-se no início do 

século IV na religião oficial do império romano – deixando, portanto, de 

ser um culto perseguido que se consolava com esperanças apocalípticas 

–, tudo isso desacreditou progressivamente a doutrina do quiliasmo e 

das suas derivadas congeminações utopizantes.  

Orígenes, no século III, e, sobretudo, Santo Agostinho (354-

430), no início do século V, incumbiram-se da tarefa teórica de espiritu-

alizar e alegorizar o significado do milénio. Para o primeiro teólogo, o 

período de mil anos referido no Apocalipse devia ser entendido como 

um evento espiritual a ocorrer na alma dos crentes e não como um ad-

vento de um segundo paraíso cosmopolitizado; para S. Agostinho, e tal 

como esclarece no capítulo VII do Livro XX da De Civitate Dei (A ci-

dade de Deus) – obra fundamental na fixação da dogmática cristã, redi-
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gida entre 412 e 426 –, os mil anos de prisão de Satanás deviam ser en-

tendidos ou bem como símbolo da eternidade ou como o período de mil 

anos que tivera início com a Incarnação de Cristo e com a fundação da 

sua igreja. Adoptando o método de interpretação alegórica das sagradas 

escrituras, originalmente praticado por Fílon de Alexandria (20 ? a. C - 

50 ? d.C.) , S. Agostinho negou que o teor profético do Apocalipse pre-

dissesse qualquer possibilidade de materialização histórica de um reino 

de bem-estar na terra, insistindo na tese de que se tratava de um alegoria 

sobre o progresso espiritual e sobre a salvação do indivíduo. Cinco anos 

após a conclusão da sua obra magna e um ano após a sua morte, o Con-

cílio de Éfeso converteria em letra de lei a sua interpretação alegórica e 

condenaria o milenarismo como "aberração supersticiosa"25. E compre-

ende-se porquê. O estudo de Norman Cohn, circunscrito a movimentos 

milenaristas que despontaram no norte da Europa ao longo da Idade 

Média, é por de mais esclarecedor quanto às potencialidades revolucio-

nárias da interpretação literal da profecia atribuída a São João. De 431 

em diante, isto é, após o Concílio de Éfeso, a crença no milénio inspira-

rá, sobretudo, sentimentos religiosos populares e será devidamente ex-

plorada e utilizada por auto-proclamados profetas iluminados e guias 

messiânicos como eficaz expediente ideológico para animar práticas re-

ligiosas heterodoxas, ergo heréticas, e conduzir revoltas sociais prota-

gonizadas pelas famintas e crédulas legiões de pobres a quem fora pro-
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metido, pelo Cristo-Redentor, o reino dos céus. Não é de estranhar, por-

tanto, que a teologia escolástica medieval, com S. Tomás de Aquino 

(1224/25-1274) à cabeça, tenha reiteradamente reprovado qualquer ve-

leidade de explicar o curso da história humana com base em interpreta-

ções proféticas, incentivando, antes, a auto-vigilância ideológica contra 

qualquer insidiosa irrupção mental utópica-quiliástica. 
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5. A teologia da história de Joaquim de Fiore e a profecia da idade 

final da graça redentora da humanidade. A 'posteridade espiritual' 

da doutrina joaquimita: a teoria evolucionista cosmológica e o 

prospectivismo utópico do paleontólogo Teilhard de Chardin. O 

princípio de síntese, a planetização, e o ponto Ómega. 

 

 

Mas o espírito da utopia não é aprisionável e sopra quando e 

donde menos se espera. No fim do século XII, o monge cisterciense Jo-

aquim –abade do mosteiro de Curazzo, na Calábria, onde nascera em 

1135, e fundador, em Fiore, de um mosteiro e de uma ordem monástica 

que perdurou até 1570 – formulou, a partir do intenso estudo das Escri-

turas, e com o benefício de várias iluminações espirituais, uma leitura 

salvífica e profética-utópica da história da humanidade. E fê-lo sob o 

estímulo e com o próprio beneplácito do Papa Lucius III, dentro do cor-

po institucional e doutrinal da Ecclesia Romana, de que era devoto in-

suspeito, sem nunca ter sofrido, ao longo de toda a sua vida, a reprova-

ção e o estigma da prática de heresia.  

À sua maneira, Joaquim de Fiore foi uma espécie de filósofo da 

história empenhado em subministrar um sentido lógico e uma explica-

ção coerente do curso temporal do mundo. Para tal, fundou toda a sua 

teoria acerca do significado do devir histórico num princípio de razão 
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elementar, capaz de discernir o propósito da ordem passada, presente e 

futura das coisas humanas. Claro que no século XII europeu esse prin-

cípio de razão não podia ser suficiente nem imanente, mas necessaria-

mente transcendente, induzido da teologia cristã e do conteúdo narrativo 

da Bíblia, do livro matriz que enformava toda a verdade essencial acerca 

da história do mundo, dos desígnios de Deus e da sua progressiva reve-

lação. Para Joaquim de Fiore, condicionado que estava pelos "ídolos" 

do seu tempo, a Bíblia canónica, a que foi sendo fixada pelos diferentes 

concílios, era o livro em que Deus fizera escrever a sua vontade e feito 

comunicar a sua una e triádica natureza de Pai, Filho e Espírito Santo, 

mas também o livro em que cripticamente anunciara um plano de pro-

gressiva iluminação ecuménica que requeria ser decifrado. Nele se con-

tinha a súmula da história do passado espiritual do género humano e, 

simultaneamente, a chave da sua história futura, a qual, em última análi-

se, só podia ser coerentemente compreendida e interpretada à luz daque-

la vontade e daquela natureza divinas.  

Dedicando toda a sua energia intelectual à leitura e à exegese em 

profundidade do Livro sagrado, Joaquim inferiu analogias e estabeleceu 

correspondências entre números, eventos e personagens do Antigo e do 

Novo Testamento – (precisamente uma das obras que lhe foram autenti-

cadas tem por título Liber concordie : Novi ac Veteris Testamenti (A 

concordância do Antigo e do Novo Testamento) ) –, construindo assim 
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uma intricada rede de significados simbólicos que coerentemente e su-

cessivamente demonstravam, segundo ele, a acção em diferentes fases 

da história do mundo dos distintos atributos das pessoas da Santíssima 

Trindade. A um Deus uno e trino, que progressivamente se fazia revelar 

no plano imanente, deveria corresponder um curso da evolução tempo-

ral, também ele uno, mas triadicamente segmentável em fases discretas, 

caracterizadas pela sucessiva predominância dos atributos próprios de 

cada uma das distintas pessoas divinas. Por outras palavras, o próprio 

devir do tempo e da história humanas estariam intrinsecamente relacio-

nados com a trindade do Deus-cristão que progressivamente se fazia re-

velar na sua paradoxal unidade e heteronomia: se o Filho procedia do 

Pai e o Espírito Santo procedia de ambos, então a história, entendida 

como processo em que a livre acção humana estava subsumida e deter-

minada pela vontade de Deus, mais não seria do que um reflexo desse 

triplo avatar divino. A história estaria assim dividida em três fases ou 

três estados (status): o do Pai, o do Filho e o do Espírito Santo. Cada 

um destes três estados dividir-se-ia em sete períodos (e o número sete, 

que já havia sido utilizado por S. Agostinho para estabelecer a sua pró-

pria cronologia do mundo, tem o seu fundamento bíblico por analogia 

com os sete dias da Criação), os aetates, cada um deles designado pelo 

nome de uma personagem célebre da história sagrada.  
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Entendendo a duração temporal humana como se fosse um des-

dobramento de diferentes atributos divinos, como um progresso espiri-

tual, Joaquim descreveu esse élan em termos biológicos de germinação 

e frutificação, de concepção e nascimento. Deste modo – e aqui segui-

mos as excelentes sínteses da doutrina joaquimita da história feitas, com 

alcance divulgador e propósitos temáticos diferentes, por Marjorie Ree-

ves, a grande estudiosa do pensamento do abade calabrês, e pelo histo-

riador José Van den Besselaar – 26, o estado do Pai fora concebido ou 

germinara com Adão, começara a frutificar com Abraão e terminara 

com Zacarias, pai de S. João Baptista. Foi um estado que se caracterizou 

pela prescrição da lei divina, pela ordenação de mandamentos que visa-

ram disciplinar e infundir o temor no homem. Foi, digamos assim, um 

estado caracterizado pelo primado coercivo da lei. O estado do Filho 

germinara com Osias (o rei de Judá do século VII a.C.), começara a fru-

tificar com Jesus, e deveria terminar, segundo os cálculos do abade ca-

labrês, por volta de 1260. O seu atributo dominante seria o da humilda-

de de Deus, que encarnara para redimir a criação. Os homens nesta ida-

de mais civilizada/espiritualizada responderam não já com temerosa 

obediência, mas com confiante solicitude à vontade de Deus; no entan-

to, a Sua lei permanecera exterior e não coincidira totalmente com a 

vontade humana. O estado do Espírito Santo, que germinara com S. 

Bento (c.480-547), deveria começar a frutificar por volta de 1260 e ter-
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minaria to Consummatio Seculi, no fim dos tempos. 27 É um estado em 

que, fruto da iluminação geral da humanidade pela acção directa do Pa-

ráclito, reinaria a liberdade espiritual e o amor compassivo, nele coinci-

dindo a vontade humana com a vontade divina. É assim que Marjorie 

Reeves nos descreve esta sequência: 

 

Num impulso lírico já na parte final do Liber Concordie, ele [Joaquim] lança 

mão a sequências imaginativas para exprimir este movimento supremo da 

história: o primeiro status estava subordinado à lei, o segundo status sob a 

graça, o terceiro status, aguardado para breve, sob uma ainda maior graça; ao 

primeiro coube a scientia, ao segundo a sapientia, o terceiro será o da pleni-

tudo intellectus; o primeiro foi vivido na servidão dos escravos, o segundo na 

servidão dos filhos, mas o terceiro será em liberdade; o primeiro foi o tempo 

dos castigos, o segundo da acção, mas o terceiro será o tempo da contempla-

ção; o primeiro foi vivido com temor, o segundo na fé, o terceiro será no 

amor; o primeiro foi o status dos escravos, o segundo dos filhos, mas o ter-

ceiro será o dos amigos; o primeiro foi dos anciãos, o segundo foi dos jovens, 

o terceiro será das crianças; o primeiro foi vivido sob a luz das estrelas, o se-

gundo com a aurora, o terceiro será em pleno dia; o primeiro no Inverno, o 

segundo nos começos da Primavera, o terceiro no Verão; o primeiro é o das 

urtigas, o segundo das rosas, o terceiro dos lírios; no primeiro há erva, no se-

gundo centeio, no terceiro trigo; ao primeiro pertence a água, ao segundo o 

vinho, ao terceiro o azeite.28. 
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O pensamento de Joaquim foi naturalmente tributário de uma 

tradição exegética, topológica, alegórica e numerológica sobre o estádio 

final da história do mundo. A sua doutrina sobre a representação do 

tempo como uma progressiva revelação da Trindade teve, aliás, no pri-

meiro e no segundo quartel do século XII, dois precursores, respectiva-

mente, Rupert de Deutz e Anselmo de Havelberg. Mas a originalidade e 

a genialidade da reflexão joaquimita reside precisamente em ter supera-

do tanto a interpretação literal como a alegórica dos textos profético-

apocalípticos, nomeadamente o de São João, e ter proposto a sua própria 

profecia a partir de uma intricada rede de correspondências de sentido 

entre dissemelhantes textos bíblicos. Uma profecia que se apresentava 

como uma superação do antigo e do novo testamento e que vaticinava 

para breve a espiritualização da humanidade, o advento de um discreto 

estádio, mais perfeito que os anteriores, em que a igreja de Pedro daria 

lugar a uma nova ordem religiosa de essência monacal, inaugurada por 

uma espécie de figura messiânica, o Dux, e tutelada pelo misticismo da 

mensagem de João. Por outro lado, a visão cristíca-apocalíptica da his-

tória, com os seus mil anos de governo exercidos directamente por Cris-

to a uma comunidade aristocrática constituída pelos santos mártires res-

suscitados, e que deveria preceder o Juízo Final de Deus, dá lugar, na 

exegese profética de Joaquim, a um indefinido – quanto à sua duração – 
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 estado escatológico de amor, dispensado pela acção directa do Espírito 

Santo e democraticamente extensível a toda a humanidade, que passaria 

a viver, já na terra, as primícias da eterna bem aventurança celestial. À 

discordante e impura vida activa estaria, portanto, para suceder a con-

cordante e pura vida contemplativa praticada pelo novo homem espiri-

tual, um ser de sabedoria e paz, sintonizado com a recta lei de Deus e 

liberto da servidão das más inclinações. É peremptória a convicção de 

Joaquim acerca do futuro estado do homem, quando afirma: "Nós não 

seremos o que fomos, mas principiaremos a ser outros".29 

É afinal uma convicção fideísta no compassado e benigno devir 

da história, na ascensão faseada da humanidade em direcção ao bem e à 

felicidade teleológicas, que, à margem da doutrina oficial da igreja ro-

mana – de raiz agostiniana e de essência tomista –, despertou e legiti-

mou as expectativas de mudança e as movimentação sociais dos deser-

dados ao longo da Idade Média. Mas é também uma convicção que viria 

ulteriormente a secularizar-se em teorias de emancipação social e em 

filosofias do progresso, anunciadoras de um tempo último e perfeito da 

duração da história, e que, entre muitas outras concepções postuladas 

pelos livres-pensadores do século XVIII e XIX, vão desde a representa-

ção do estado da religião positivista de August Comte à comunidade 

fraternal de Robert Owen, à sociedade comunista esboçada por Karl 

Marx, passando pelo projectado estado Prussiano de Hegel – a consu-
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mação acabada da Ideia absoluta (Ideia, que é o princípio hegeliano de 

explicação da objectivação do mundo).  

A "posterioridade espiritual" do pensamento joaquimita – para-

fraseando o título de uma voluminosa obra do cardeal Henri de Lubac –

 30 é variada e profusa. Não podemos deixar de referir, no âmbito de 

uma dissertação sobre o espírito da utopia, um dos seus mais ilustres 

herdeiros, autor de uma fascinante teoria evolucionista e prospectiva do 

mundo, gerada em pleno século XX, a do paleontólogo e jesuíta Pierre 

Teilhard de Chardin (1881-1955) 31 

Ciência, religião e utopismo profético conjugam-se no pensa-

mento deste autor, que ora propõe uma explicação racional, fundada em 

observações empíricas e axiomas lógicos, sobre a origem da vida e o 

aparecimento da inteligência humana (assunto que aparece fundamen-

talmente sintetizado nos três primeiros capítulos - "La prévie"; "La vie"; 

"La pensée" – do livro capital da sua bibliografia Le Phénomène Hu-

main, escrito no final da década de 30, início da de 40, e no qual sinteti-

za as linhas fundamentais e originais da sua reflexão de paleontologis-

ta), ora se empenha em fundamentar metafisicamente o facto cósmico – 

Le Milieu Divin –, ora em delinear profeticamente a partir das suas teses 

científicas e das suas especulações teológicas, o devir do homem e do 

mundo – L'Avenir de l'Homme . De entre a bibliografia abundante do 

autor, o conteúdo do primeiro e do último livro mencionados encerram 
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as ideias e as teses fundamentais de teor profético-utópico, que passa-

mos a expor com a brevidade e profundidade possíveis. 

Em termos simples pode dizer-se que a teoria evolucionista de 

Chardin é um sucedâneo moderno da concepção joaquimita do progres-

so da história em direcção a um estádio de iluminação geral da humani-

dade; mas enquanto o abade calabrês entendeu tal iluminação como um 

efeito da descida do Espírito Santo e como um acontecimento iminente, 

enunciado cripticamente pelo Livro de Deus, o jesuíta paleontólogo 

francês entende-a como uma ascensão colectiva e convergente para o 

divino, como um produto último da evolução cósmica: a sua ocorrência 

futura – e que Chardin prevê para uns milhares de anos – é certa e está 

pré-anunciada na própria estrutura e nas leis que regem o livro da natu-

reza. É uma iluminação que assinalará e coincidirá com o estádio derra-

deiro do evoluir da vida consciente, estádio determinado pelo princípio 

da plena solidariedade e da união total entre os homens, isto é, determi-

nado pelo mesmo princípio de síntese que rege a actividade essencial da 

natureza e que é desde logo comprovado no movimento de congregação 

das partículas moleculares que constituem a matéria inorgânica, a "litos-

fera" – o primeiro estrato, digamos assim, da compósita e diversificada 

estrutura do mundo. 

Em contraponto à ideia darwinista de que a vida é um processo 

subordinado ao princípio da separação e da dissensão, um implacável 
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esforço selectivo pela sobrevivência e pela afirmação do mais forte, a 

tese nuclear de Chardin é que a condição primária e radical da vida é 

precisamente a união: a evolução não separa, antes complexifica-se me-

diante sínteses cada vez mais elaboradas, centradas e estruturadas da 

matéria, num élan que vai manifestando e determinando o progressivo 

aumento da consciência. Em Le Phénomène Humain, Chardin propõe a 

seguinte equação: "Evolução = Subida de Consciência. / Subida de 

Consciência = Efeito de União"; em L' Avenir de L'Homme reitera-a, al-

terando ligeiramente os termos: "Progresso = Subida de Consciência. / 

Subida de Consciência = Efeito de Organização" 32 

Para Chardin, a "subida de consciência", sinónimo da ideia de 

progresso, efeito, por sua vez, da tendência para a síntese geral a que 

obedecem os diferentes estados da matéria, é, portanto, o termo central 

da equação que consubstancia uma das teses fundamentais do seu pen-

samento, a saber: a de que a consciência – revelando-se num grau supe-

rior com o advento da capacidade de reflexão humana, com o fenómeno 

de se saber que se pensa, isto é, com a "hominização" do planeta – é 

uma espécie de enteléquia já presente em formas menos elaboradas da 

matéria, nos primórdios da vida – até mesmo antes dela, na pré-vida – e 

assinalável, na sua forma original mais complexa, com a formação, com 

o "despertar" da célula. Nesta perspectiva, a célula é simultaneamente 

considerada como o "grão natural da vida" (enquanto o átomo é o grão 
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natural de matéria inorganizada), isto é, como a primeira manifestação 

corpuscular vital, mas também como uma espécie de unidade mínima 

contendo energia psíquica – energia esta relativamente superior à do 

"grão" molecular" – que prefigura ou prepara a série de transformações 

psíquicas que hão-de ulteriormente conduzir ao aparecimento do fenó-

meno humano. Esta energia psíquica relativamente rudimentar de que a 

célula se faz portadora é aquilo que Chardin designa pelo interior, o 

Dedans da própria matéria, co-extensível ao seu exterior, ao seu 

Dehors, à sua forma granulada, à sua qualidade mecânica. A própria 

substância matriz – L'Etoffe – do Universo, que participou na formação 

e continua a participar na evolução e transformação do mundo, é bifaci-

al, a um tempo consciência interior e matéria exterior. Isso leva-o, por 

conseguinte, a admitir que mesmo antes do despertar da vida celular, 

isto é, antes de a formação da "biosfera", "uma certa massa de consciên-

cia elementar estava originalmente aprisionada na Matéria terrestre".33  

A passagem do inorgânico ao orgânico, da pré-vida à vida – a 

"revolução celular" – mais não é do que a realização de uma forma par-

ticular de síntese, uma modalidade superior de organização da matéria, 

de integração num espaço mínimo de uma grande multiplicidade orgâ-

nica (albuminóides, proteínas, água, fósforo, diferentes espécies de sais 

minerais)34, acompanhada de um aumento de interioridade, de uma mu-

tação qualitativa do psiquismo latente na matéria inorgânica. Esta "su-
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bida de temperatura psíquica", este aumento de interioridade é correlato 

do aumento de interioridade da própria Terra:  

 

Deste modo, seja ele qual for o ponto a considerar sobre a Terra, o cresci-

mento do Interior (Dedans) produz-se tão-somente graças à conjugação de 

uma dupla dobra (enroulement), dobra da molécula sobre si, e dobra do pla-

neta sobre ele próprio. O quantum inicial de consciência contido no nosso 

Mundo terrestre não se formou apenas de um agregado de parcelas fortuita-

mente fixadas na mesma rede. Representa uma massa solidária de centros in-

finitesimais estruturalmente ligados ente eles pelas condições da sua origem e 

do seu desenvolvimento".35  

 

A ideia que a matéria – independentemente do seu grau de gran-

deza – se torna mais complexa mediante dobras, e que a consciência – 

independentemente do seu nível de participação – provém da solidária 

interligação de diferentes centros de energia, é, na economia do pensa-

mento de Chardin, essencial, para, a partir daí, ele sublinhar a importân-

cia desempenhada pelos vectores da compressão e da aglomeração no 

arranjo das formas superiores de organização e socialização humana: 

seja em que estádio for do evoluir do mundo, o que predomina é sempre 

a mesma tendência para a síntese e a realização da condição fundamen-

tal da "unidade da pluralidade".  
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Uma vez dado o "passo da vida", esta não teve mais que expan-

dir-se e elevar-se. E com ela a consciência. Com o nascimento do pen-

samento, da reflexão – com o facto de a consciência, "dobrando-se" so-

bre si mesma, adquirir a capacidade de observar-se –, uma outra esfera, 

condicionada e relacionada organicamente com a litosfera e a biosfera, 

começou a expandir-se, vindo a acoplar-se a ambas no processo evolu-

tivo da complexificação constituinte do mundo: a Noosfera.  

No entendimento de T. Chardin, o mundo apresenta-se assim 

constituído por três diferentes camadas ou estratos, que correspondem a 

três diferentes fases da sua formação evolutiva: a litosfera, ou camada 

inorgânica, a biosfera, ou camada viva, e a noosfera, ou camada pensan-

te. Em todas elas, de forma mais ou menos latente, mais ou menos inde-

lével, opera a energia psíquica, e, apesar de configurarem uma relativa 

autonomia constituinte, tais camadas mantêm entre si nexos de interde-

pendência orgânica e funcional.  

Com o devido reconhecimento das diferenças teóricas em jogo, 

poder-se-iam estabelecer algumas conexões analógicas entre a teoria da 

história de Joaquim de Fiore e a teoria da evolução cósmica de Teilhard 

de Chardin. O mesmo esquema hermenêutico a um tempo ternário e uni-

tário de decifração do progresso do mundo é de algum modo comum a 

ambos: onde o primeiro viu a acção divina como a força impulsionadora 

da história e da espiritualização integral do homem, o segundo vê uma 
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acção do tempo cósmico – que o seu sentimento religioso interpretará 

como uma manifestação da vontade de Deus – impulsionadora da cons-

ciencialização da matéria, condição da sua futura integral espiritualiza-

ção; onde o primeiro viu a acção do Unus Deus ao longo do tempo e di-

vidiu o sentido da história em conformidade com a predominância dis-

creta e sucessiva de cada um dos atributos essenciais das três Pessoas da 

Trindade, o segundo vê uma acção da substância (L' Etoffe) do universo, 

a um tempo material e espiritual, dobrando-se sobre si e sucedendo-se 

ternariamente em estratos de síntese material cada vez mais complexos e 

dotados de consciência cada vez mais intensa, centrada e diferenciada.   

De acordo com a teoria evolucionista de Chardin, todo este cres-

cimento, expansão e elevação da vida está naturalmente submetido a um 

processo temporal, a uma Durée, que marca o ritmo da acção criadora e 

encerra um desígnio de sublimação. O mundo é essencialmente uma 

contínua manifestação e transformação de energia; qualquer elemento 

da natureza, qualquer corpúsculo é animado de energia que se manifesta 

de dois modos distintos: de modo tangencial – mecânico, físico, asso-

ciativo, que age aproximando e tornando solidários entre si todos os 

elementos de uma mesma ordem natural – e de modo radial – psíquico, 

exorbitante, dinâmico, que age impulsionando os elementos para esta-

dos ou níveis de organização mais complexos, mais "dobrados" e "cen-

trados". A primeira das duas formas de energia é de tipo reprodutor e a 
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sua função principal é de operar a síntese entre os elementos individu-

almente considerados; a segunda é de índole transformadora e geradora 

das mudanças intrínsecas e qualitativas a que a matéria está sujeita. Nes-

te sentido, a evolução poder-se-á definir como um "crescimento contí-

nuo ao longo da duração (Durée) desta Energia «psíquica» ou «radial» 

sob a Energia mecânica ou «tangencial»“. 36 

De dobra em dobra, de síntese em síntese, de metamorfose em 

metamorfose, o tempo promove a elevação da vida, até ao aparecimento 

do "fenómeno humano", fenómeno superior da consciência do mundo, 

produto aperfeiçoado da acção combinada da energia tangencial com a 

energia radial que anima o élan da substância cósmica (l' étoffe ), fenó-

meno biológico hiper-complexo que numa outra escala de síntese e de 

organização da matéria não pode deixar de reproduzir os mesmos prin-

cípios e leis que estiveram na origem do despertar da célula: a socializa-

ção da história humana prolonga os movimentos orgânicos vitais e o fe-

nómeno social é a culminação do fenómeno biológico. A própria evolu-

ção social do homem mais não é do que uma progressiva unificação in-

tegradora das diferenças (a consumação da unidade da pluralidade aci-

ma referida) que tende para um estádio crítico de superação. São as for-

ças da confluência que sobrevêm no próprio processo de ramificação e 

de diferenciação entre as espécies, as raças, os povos e as nações, como 

se o nível de conflituosidade inerente à evolução da vida desempenhas-
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se apenas uma função secundária em relação ao objectivo da coesão fi-

nal:  

 

[A] diferenciação dos grupos [...] é uma condição biológica de descoberta e 

de enriquecimento. Mas em seguida (ou ao mesmo tempo), tal como na su-

perfície de uma esfera em que os meridianos divergem e afastam-se de um 

pólo tão-somente para se reunirem no pólo oposto, esta divergência dá lugar 

e subordina-se a um movimento de convergência em que as raças, povos e 

nações consolidam-se e completam-se por mútua fecundação. 37 

 

A teleologia e a ideia de futuro, tão predominantes nos esquemas 

profético-milenarista, comandam o pensamento evolucionista e a espe-

rança cósmica-escatológica de Chardin. A sua investigação científica 

como paleontólogo, como leitor dos sinais distantes das origens da vida 

na terra, como espeleólogo do passado, permitiu-lhe prever e fazer uma 

antevisão do futuro, legitimadora da sua profecia acerca de uma "mega-

síntese" da humanidade e da metamorfose desta numa condição ôntica 

superior, que designou por "Sobrevida" (Survie)."O futuro é mais belo 

do que todos os passados, eis a minha fé"38 – escreveu Chardin; mas fé 

em que futuro, perguntar-se-á? Um futuro que prolongue até à consu-

mação final o engenho construtivo das formas de organização da maté-

ria, isto é, que leve ao paroxismo a síntese da organização superior da 

matéria inteligente, da sociedade humana, transformada numa super ou 
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ultra-humanidade, globalmente solidária e conscientemente desperta, 

super-personalisada e virada para o outro; em suma, um futuro super-

consciente. Esta "sobrevida" ou estado ulterior da evolução da vida ca-

racterizar-se-á, segundo Chardin, pelo triunfo da totalidade sobre a in-

dividualidade, sem que tal implique a aniquilação do ser humano parti-

cular, o qual, apesar, ou em consequência, da natural propensão para se 

unir, ganhará maior personalidade: não se confundirá no todo, mas, sem 

se des-solidarizar com a totalidade, nela participará com a sua irredutí-

vel diferença (uma rede orgânica de centros de energia consciente coo-

perando entre si, e concretizando a referida "unidade da pluralidade"). 

Será um estado alcançável não por processos forçados e exteriores à 

vontade inteligente, mas por efeito da "conspiração do amor" e como 

resultado inevitável da "grande opção" – a da convergência – que se co-

locará no devir da necessária evolução vital. De acordo com Chardin, a 

energia tangencial (que favorece a síntese entre elementos heterogé-

neos) e a energia radial (que impulsiona as transformações) jamais dei-

xam de operar no seio da natureza e sempre no sentido de contrabalan-

çarem as forças da dispersão: a coalescência dos elementos dispersos e 

dos diferentes ramos especiais, a própria esfericidade geométrica da ter-

ra, a acentuada curvatura do cérebro e da caixa craniana dos hominídeos 

são sinais exteriores, em planos distintos da evolução da matéria, que 
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assinalam a propensão para a convergência dos elementos, isto é, para a 

união colectiva.  

Chardin não duvida, portanto, que a humanidade chegou a uma 

fase acelerada de colectivização (a palavra está gasta e historicamente 

desacreditada, e talvez pudesse ser substituída, na era da Internet e do 

ciberespaço, mas sem ilusórias euforias, pelo termo comunicação) e si-

multaneamente a uma fase de maior consciencialização. Adoptando um 

esquema ternário-joaquimita na exposição da sua teoria evolucionista, 

Chardin em L' Avenir de l' Homme faz o diagnóstico da situação presen-

te da humanidade nos seguintes termos:  

 

[A] colectivização neste momento acelerado da espécie humana mais não é 

do que uma forma superior que assumiu o trabalho da moleculização à super-

fície do nosso planeta. Numa primeira fase, edificação das proteínas até à cé-

lula. Numa segunda fase, edificação de complexos celulares individuais até 

se chegar inclusivamente ao homem. E agora, numa terceira fase que se 

anuncia, a edificação de um super-complexo orgânico social, possível com 

elementos exclusivamente pessoais e dotados da capacidade de reflexão. 

Primeiro, vitalização da matéria ligada a um agrupamento de células. Em se-

guida, hominização da vida ligada a um super-agrupamento de células. E en-

fim, para terminar, a planetização da humanidade ligada a um agrupamento 

fechado de pessoas: a humanidade, nascida sobre o planeta e distribuída por 

todo o planeta, formando pouco a pouco em torno da sua matriz terrestre, 

uma única unidade orgânica maior, fechada sobre si-mesma, uma única ar-
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qui-molécula hiper-complexa, hiper-centrada e hiper-consciente, coextensiva 

ao astro sobre o qual nasceu. O fechamento deste circuito esférico pensante: 

não será o que sucede neste momento?39  

 

Num mundo que converge para a união cada vez mais intensa das 

consciências individuais, em que cada elemento pensante realiza a sua 

própria finalidade não na consumação de si, mas exorbitando-se, por 

força da energia radial, e incorporando-se num plano superior da cons-

ciência que prolonga para lá da individualidade a substância do univer-

so; num mundo que assiste à formação do "grão de pensamento" à esca-

la total, como no passado remoto tinha assistido à formação do "grão da 

vida" celular; num mundo que assiste a um desenvolvimento sem prece-

dentes da "noosfera" e a uma síntese colectiva que é uma demonstração 

das potencialidades da energia fundamental da vida, do amor que soli-

dariza e aprofunda a relatividade do sentido individual da existência, há 

que considerar o aparecimento futuro de um outro estado, além do co-

lectivo, além da socialização e da co-reflexão, além da noosfera, além 

do ultra-humano. Teilhard de Chardin considera, portanto, que os indí-

cios presentes do aumento da consciência planetária, fruto do fenómeno 

de socialização, longe de serem representativos de um estádio final da 

evolução da matéria consciente correspondem antes a uma passagem pa-

ra uma nova e última fase que se definirá pela sua transcendência espa-
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ço-temporal, pela espiritualização da matéria e finalmente pela extinção 

do planeta enquanto entidade física-material. O bem-estar presente, si-

nal de um generalizado aperfeiçoamento das formas de organização so-

cial (mas cuja potenciação sem elevação espiritual apenas poderá con-

duzir ao tédio final da vida), sublimar-se-á em mais-ser futuro, e a com-

pressão excessiva da noosfera transformará as qualidades psíquicas em 

qualidades espirituais: a humanidade está em vias de convergir para o 

que Chardin designa por ponto Ómega. Como corolário do mecanismo 

de planetização há então que admitir a existência  

 

para diante, ou melhor no coração do universo, prolongado segundo o seu ei-

xo de complexidade, [de] um centro divino de convergência: designemo-lo, 

sem conjecturas e para sublinharmos a sua função sintetizante e personalizan-

te, o ponto Ómega. Suponhamos que deste centro universal, deste ponto 

Ómega, emanam constantemente raios que até agora foram apenas percebi-

dos por aqueles a quem chamamos de «espíritos místicos». Imaginemos se-

guidamente que, devido à planetização, a sensibilidade ou permeabilidade 

mística da camada humana aumenta e que a percepção de Ómega acaba por 

generalizar-se, inflamando psiquicamente a Terra, ao mesmo tempo que fisi-

camente ela arrefece. Não será então concebível que a humanidade, no fim da 

sua própria contracção e totalização, chegue a um ponto crítico de maturida-

de, no termo do qual, deixando a Terra e as estrelas regressarem lentamente à 

massa evanescente da energia primordial, se liberte psiquicamente do planeta 

para se reunir com a essência única e irreversível das coisas, o ponto Ómega? 
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Fenómeno que talvez se assemelhe exteriormente a uma morte: na realidade, 

simples metamorfose e acesso à síntese suprema. Evasão do planeta, não es-

pacial e para o exterior, mas espiritual e pelo interior, isto é, uma evasão que 

decorre de um hipercentrar-se da substância cósmica em si mesma? […]. 

Quanto mais medito neste mistério, mais ele se afigura nos meus sonhos co-

mo um «retorno» de consciência - de uma irrupção de vida interior, - de um 

êxtase ... Não há que dar tratos à imaginação para se saber como é que a 

enorme densidade material do Universo poderá dissipar-se. Basta que o espí-

rito se inverta, que mude de zona, para que imediatamente a figura do mundo 

se altere. [...] Então, sem dúvida que numa Criação levada ao paroxismo das 

suas aptidões, manifestar-se-á a Parúsia. A única acção de assimilação e de 

síntese que vinha prosseguindo desde as origens dos tempos revelar-se-á en-

fim; o Cristo universal irromperá como um clarão entre as nuvens do Mundo 

lentamente consagrado. [...] No seio de um oceano pacificado, mas em que 

cada gota terá consciência de permanecer em si, a extraordinária aventura do 

Mundo terá terminado. O sonho de todo o místico terá encontrado a sua plena 

e legítima satisfação.40 

 

Compreende-se que escritos deste teor, mesmo sendo da autoria 

de um devoto jesuíta, tenham sido encarados como suspeitos e submeti-

dos a uma admonição por parte do Vaticano. O utopismo profético, seja 

ele laico ou religioso, seja ele literal-milenarista ou heterodoxo-

joaquimita, é considerado uma espécie de heresia que os dogmas escato-

lógicos e sotereológicos da igreja romana repudiam41. A verdade é que 
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também uma certa concepção científica do mundo, mais escolástica que 

criticamente criativa, deve ter igualmente por herética a tese que afirma 

que a consciência se manifesta, ainda que de forma rudimentar, na maté-

ria inerte ou na sua modalidade orgânica não-inteligente (vegetal, ani-

mal), isto é, de que a matéria é indissociável do espírito42. A teoria evo-

lucionista de Chardin tem por base um trabalho de paleontólogo devi-

damente fundamentado, digno do maior crédito científico, e as suas ou-

sadas explicações acerca do processo de transformação da matéria como 

obedecendo a um plano transcendente mas que necessita do imanente 

para se manifestar de modo cada vez mais complexo e refinado tem por 

fim demonstrar que o tempo é providencialmente benigno na criação de 

novos planos de consciência e no reforço dos elos de simpatia entre os 

seres. Em última instância, o tempo futuro redimirá toda a criação e ces-

sará de ser tempo para se dissolver noutra dimensão. A evolução da ma-

téria consciente terá por fim a expansão do amor à escala universal. O 

mundo, sem apocalipses nem estágios de graça transitórios, extinguir-

se-á por efeito de um "sobre aquecimento psíquico", por metamorfose 

do estado unitivo de consciência mística – num retorno à síntese mais 

perfeita de todas, a da origem indivisível do universo, ou, em termos re-

ligiosos, a da integração no todo divino. Tudo acabará fatalmente em 

bem, eis a mensagem de esperança fideísta de Teilhard de Chardin. Tu-
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do acabará santificado, como já escrevera e previra Antero de Quen-

tal.43. 
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6. O ainda não-tempo-futuro e a perfectibilidade a construir. A sé-

tima idade na Crónica de D. João I de Fernão Lopes e a sétima ida-

de na Cidade de Deus de Santo Agostinho. O messianismo e «o 

evangelho português» na crónica de Fernão Lopes.   

 

 

Como se vê, o pensamento profético-utópico prossegue, desde as 

mais remotas origens da civilização e da cultura ocidentais, uma resolu-

ta e respeitável linha de continuidade ideológica, assente na intui-

ção/noção de tempo futuro, "canonizado" como tempo de glória e de 

salvação da humanidade, não só pela tradição religiosa judeo-cristã, mas 

também por aquelas filosofias seculares da história – (de que o materia-

lismo histórico marxista seria o derradeiro exemplo) – concebidas, 

mesmo que de modo inconsciente, segundo um modus operandi mental 

homólogo ao que é requerido pela explicação bíblica do devir do mun-

do44. Por outro lado, e independentemente do significado que se lhe 

atribua, há a considerar que a ideia mais vulgarizada de progresso – 

ideia, recorde-se, abordada no ponto 4 do I capítulo deste trabalho – é 

um precipitado da noção do tempo linear e da propensão em idealizar a 

sua modalidade futura, um produto do tempo concebido como um vec-

tor da esperança. 
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Assim, se o não-lugar da utopia é o melhor lugar para imaginar a 

perfeição possível, o ainda-não-tempo-futuro – simétrico, pela disponi-

bilidade em ser imaginariamente idealizado, do mítico passado original 

– é talvez o melhor tempo para postular um estádio superior, por mais 

indefinido ou indeterminado que seja, do processo de aperfeiçoamento 

ôntico-social, da perfectibilidade: com o tempo vamos progredindo, 

com o tempo vamos melhorando, com o tempo vamo-nos aperfeiçoan-

do. No futuro imanente ou no futuro transcendente havemos de ser mais 

ou melhor do que somos, no futuro havemos de cumprir a nossa total 

libertação das malhas da necessidade. Assim falam os profetas da graça, 

os mediadores intérpretes das leis da história ou da vontade de Deus, os 

utopistas do tempo que há-de suceder, ou da eternidade que está além 

do tempo. A verdade é que a profecia é mais ousada e o seu alento mais 

forte quando se associa a uma benigna promessa utópica e que a utopia 

é mais pregnante e estimulante quando justifica e coroa uma antevisão 

profética.  

As culturas literárias portuguesa e inglesa atestam, em diferentes 

momentos da sua respectiva história, e mediante registos escritos de au-

toria e índole variada – da crónica historiográfica ao ensaio filosófico, 

do documento panfletário ao poema profético –, exemplos múltiplos da 

reprodução do espírito da utopia na sua vertente milenarista-profética, 

do utopismo enquanto esperançoso vaticínio do renovar benéfico do 
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mundo. São textos que, em geral, acusam ideologicamente uma nítida, 

discreta ou recriada influência da componente profética da Bíblia e da 

tradição oracular a ela associada ou dela heterodoxamente derivada. São 

textos, na sua maioria, de conteúdo temático nacionalista, e portadores, 

em consonância com o modelo prospectivo que lhes serve de inspiração, 

de uma mensagem messiânica sobre o tempo a vir e sobre a consumação 

terrena da futura bem-aventurança existencial. E cabe neste contexto da 

nossa dissertação precisar que, em obediência estrita ao programa de 

trabalho exposto no fim do capítulo I, ater-nos-emos à demonstração do 

vector milenarista-profético do espírito da utopia nas literaturas portu-

guesa e inglesa mediante exempla que, elucidando e clarificando o ob-

jectivo da nossa dissertação, preservem entre si vínculos histórico-

cronológicos e temático-ideológicos susceptíveis de serem literariamen-

te cotejados e analisados.45 Cai obviamente fora do âmbito desta tese 

fazer sequer o esboço de uma história comparada do fenómeno do mes-

sianismo e do profetismo com incidências utopistas em ambas as cultu-

ras literárias, menos ainda praticar uma exegese exaustiva dos autores 

que desejamos convocar em cuja obra se denota a presença dessa pro-

blemática – a qual tem aliás merecido a atenção detalhada e competente 

de autónomos e correlativos estudos monográficos. 

Fernão Lopes, Padre António Vieira, Fernando Pessoa, Agosti-

nho da Silva, William Shakespeare, John Milton, os Fifth Monarchy 
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Men, William Blake, William Butler Yeats são nomes que evocam con-

textos histórico-culturais tão dissímiles e discursos tão singulares quan-

to refractários a um qualquer programa de reducionismo hermenêutico-

comparativista. O alinhamento de textos destes autores só se revelará 

organicamente produtivo como metonímia da tese em jogo, como ilus-

tração devidamente fundada e entretecida do argumento que vimos ex-

pondo acerca da perenidade do utopismo e da sua materialização histó-

rico-literária nas culturas portuguesa e inglesa. Tal como fizemos para o 

capítulo anterior, adoptaremos um critério cronológico de análise textu-

al que, diacronicamente, e mediante percursos inteligíveis de leitura 

comparada, permita ir estabelecendo aproximações, correspondências e 

constelações de sentido. 

Comecemos então por um texto medieval português da autoria 

do "tabelião geral do Reino" (isto é, notário com legitimidade para redi-

gir documentos oficiais em qualquer parte do país), "guardador das es-

crituras" da Torre do Tombo, (isto é, director do Arquivo Geral do Es-

tado) e "escrivão dos livros" (isto é, cronista) dos reis D. João I e D. 

Duarte, o grande historiador e prosador quatrocentista português, Fer-

não Lopes (1380?-1460?): concretamente, comecemos pelo capítulo 

163 da sua Cronica delRei dom Joham da boa memoria (mais conheci-

da pela primeira parte da Crónica de D. João I, redigida entre o final da 

década de trinta e durante a década de quarenta de mil e quatrocentos), 
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com o sugestivo título "Da septima hidade que sse começou no tempo 

do Meestre". Claro que o "Meestre" é o de Aviz, o futuro rei D. João I, 

que o nosso cronista encara como um autêntico herói messiânico, caudi-

lho da revolução popular em curso contra as ameaças hegemónicas de 

Castela e a perda iminente da independência nacional, proclamado "rre-

gedor e defensor do rreino" pelo "poboo meudo" de Lisboa, no Mosteiro 

de S. Domingos, e, nessa qualidade, confirmado, com alguma temerosa 

relutância, pelos "homrrados cidadoãos", os burgueses da capital, na 

"Camara do Comsselho" (cf. Crónica D. João I, parte I, Cap. XXVI)46.  

Convém desde já esclarecer que a importante isotopia do messi-

anismo na trilogia das crónicas de Fernão Lopes (D. Fernando, D. Pe-

dro, D. João I) e, em particular, na de D. João I, foi exemplar e erudita-

mente estudada por Luís de Sousa Rebelo47. Para a nossa análise, que-

remos apenas destacar a pertinência desse tópico em conexão com o 

princípio da esperança que consubstancia a vontade utópica direcciona-

da para o futuro.  

Como porém se sabe, o ofício de Fernão Lopes, a sua vocação 

essencial foi a de reconstituir o passado; como historiador, consciente 

da exigência do seu ofício na averiguação e narração documentada dos 

factos pretéritos (cf. o "Prólogo" da Crónica de D. João I, parte I)48, 

Fernão Lopes, no referido capítulo 163, para melhor comunicar o início 

de uma nova era na história do reino de Portugal, sob a regência e defe-
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sa do Mestre de Aviz, não chega a fazer propriamente vaticínios, não 

profetiza, mas alegoriza, isto é, recorre ao pensamento simbólico para 

comparar o advento dessa nova era com a derradeira e beneficente idade 

do mundo, a sétima. O recurso a esta designação numérica para definir o 

limiar do tempo e da história nada tem de original: como assinala Sousa 

Rebelo, Fernão Lopes limita-se a adoptar o esquema de periodização 

segmentado em sete idades, frequentemente citado nos reportórios cro-

nológicos medievais, reproduzindo o modelo estabelecido pelas con-

cepções cronográficas de indisputáveis autoridades teológicas – de que 

o cronista, cita, aliás, duas, Eusébio e Beda. Diga-se, a propósito, que 

este Beda é o "Venerable Bede" (673-735), o monge que, em 731, con-

cluíra a redacção em latim, no mosteiro de Jarrow, na Northumbria – um 

dos sete reinos anglo-saxões, o mais setentrional, situado entre os rio 

Humber e a Tweed, da Inglaterra da Heptarquia saxónica (450-800) –, 

da Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (Ecclesiastical History of 

English People), considerada não só a primeira grande obra em prosa 

escrita por um autor inglês, como o primeiro documento histórico reve-

lador da consciência da unidade da nação inglesa. Baseando-se, pois, no 

tratado de Beda, de que cita explicitamente o título, De Temboribus Li-

ber (703), mais precisamente, no seu capítulo XVI, "De Mundi aetati-

bus")49, Fernão Lopes faz a exposição em linha recta das seis idades em 
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que se segmentaria o tempo da história do mundo. E claro que é a narra-

tiva bíblica que lhe serve de moldura referencial:  

 

A primeira foi des Adam atta Noe, em que passarom mill e seis çemtos e 

çimquoemta e seis anos; na quall se comteverom dez geeraçoões, e pereçeo 

toda per deluvio. 

A segumda foi des Noe ataa Abrão, cujo espaço foi de duzentos e noveemta 

e seis anos, na quall ouve outras dez geeraçõoes. 

A terceira de Abraão ataa David, em que forom quatorze geerações, e durou 

noveçemtos e quoremta annos. 

A quarta des David ataa o trespassamento de Babilonia, em que ouve outras 

quatorze geerações e durou trezemtos e seteemta e tres anos. 

A quimta foi [des o trespassamento de Babilonia] ataa viimda do Sallvador, 

que comteve em ssi quatorze geeraçõoes, e forom os annos della, quinhemtos 

e oiteemta e nove. 

A sexta em que ora amdamos, que ha mill e quatro çemtos e quareemta e 

tres que dura, nom tem çertidom per annos nem comto de geeraçõoes, mas 

cuida alguus que fara fim, quamdo sse acabar o segre ; o qual dizem que ha 

de durar seis mill anos, de que ja seriam passado per esta guisa, çimquo mill 

e duzemtos e noveemta e sete; e assi ficavom pera se acabar o mumdo, sete-

çentos e tres annos."50 

 

Para Fernão Lopes, em mil quatrocentos e quarenta e três, a pre-

cisa data em que redige este capítulo, o reino e o povo de Portugal vivi-
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am lógica e cronologicamente subsumidos ao compasso da sexta idade; 

simbolicamente, idealmente, porém, era como se vivessem já na última 

idade, a sétima: entre a data da proclamação popular do Mestre de Aviz 

como Regente e a data em que o cronista redige o capítulo 163, haviam 

decorrido, segundo as suas próprias palavras, sessenta anos, ao longo 

dos quais o reino de Portugal, incoando uma espécie de estado de graça, 

passara a viver e a desfrutar da irreversível bem-aventurança de um 

tempo futuro de júbilo final: "Assi que hesta hidade  [a sétima] que di-

zemos que sse começou nos feitos do Meestre, a qual pella era de de 

Çesar per que esta cronica he cõpilldada, ha agora seseemta annos que 

dura; e durara ataa fim do segres ou quamto Deos quiser que as todas as 

criou" 51 

Pergunta-se: que tipo de idade é esta? É a idade perfeita da con-

sumação dos tempos, estágio temporal de resgate das penas do ser que 

prenuncia a eterna dispensação das graças divinas, e que assim é desig-

nada, como explica o próprio cronista, por analogia com o sétimo dia, o 

Sabath, o dia consagrado por Deus ao Seu repouso depois de ter conclu-

ído a série de seis dias de trabalho que devotou à Criação do Mun-

do:"[...] alguus disserom, que assi como Deos criara o mudo per espaço 

de seis dias, e no septimo follgara, que assi a follgamça das sprituaaes 

almas que no Paraiso averiã, seria a septima hidade"52 
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 Assinale-se que, para Santo Agostinho – em cuja autoridade 

dogmática-teológica, e talvez para não incorrer em eventuais deslizes 

heréticos, Fernão Lopes faz veladamente repousar a sua exposição –, o 

número sete representa o repouso, não apenas de Deus, mas do homem 

em Deus, é o número que significa o todo, o número que supera e con-

clui a parte simbolizada pelo seis, o qual, por sua vez, é configurador da 

ideia de esforço e de trabalho. Mesmo do ponto de vista dos seus consti-

tuintes numéricos, o sete, diz-nos Santo Agostinho, exprime o equilíbrio 

e a totalidade; além disso é um número recorrentemente citado na Bí-

blia, desde o Génesis ao Apocalipse, codificador de significados explí-

citos e herméticos. À sua caracterização consagrou o doutor e santo da 

Igreja Católica Romana o XXXI capítulo do Livro XI da Cidade de 

Deus. Aí se lêem palavras que subscrevemos pela sua coincidente opor-

tunidade e que reproduzimos pela sua esclarecedora simplicidade:  

 

Certamente que acerca da perfeição do número sete muitas considerações po-

deriam ser aventadas. Mas este livro já se vai alongando e receio, ao apresen-

tar-se a oportunidade, parecer desejoso de alardear a minha cienciazinha (sci-

entiola) com mais vaidade do que proveito. Deve, pois, ter-se em conta a re-

gra da moderação e da gravidade para se evitar que, falando muito do núme-

ro, me surpreenda a desprezar o peso e a medida. Basta, pois, recordar que 

três é o primeiro número ímpar completo, que quatro é o primeiro número 

par completo e que dos dois resulta o sete. [...] Aí está o repouso de Deus, 
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graças ao qual se repousa em Deus. Na verdade, é no todo, isto é, na perfei-

ção plena, que está o repouso: o trabalho está na parte. Por isso nos esfor-

çamos enquanto conhecemos em parte; quando chega o que é perfeito, des-

vanecer-se-á o que é em parte. É por isso, também, que tão trabalhosamente 

examinamos estas Escrituras.53  

 

Também nós nos damos vivamente conta da incompletude da 

sexta idade, pois, à semelhança de Santo Agostinho, prosseguimos no 

exame "trabalhoso" das "escrituras"; estas, porém, da autoria de Fernão 

Lopes, o qual, para elidir qualquer possível suspeita de preconizar idei-

as quiliásticas no capítulo da Crónica em apreço, nele se apressa a escla-

recer "com ousamça de fallar, como quem jogueta, per comparaçom [es-

tar-se] aqui, [em 1443], [na] septima " 54.  

É portanto como "jogueta" (por analogia simbólica) que ele acha 

que Portugal já está desfrutando de um benefício do tempo futuro, de 

um estado de graça final. Mas trata-se de uma "jogueta" cheia de soleni-

dade messiânica: segundo o cronista, uma nova ordem social, que ele 

considera ter sido instituída segundo os princípios da justa promoção, 

retribuição, e equanimidade humanas – princípios estes consubstanciais 

às expectativas milenaristas – haviam triunfado no reino, em conse-

quência da espécie de apocalipse que foi a revolução popular liderada 

pela figura messiânica do Mestre, o libertador da pátria portuguesa. Fica 
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assim explicado o sentido da "comparaçom" com a sétima idade que 

passou a vigorar no reino Portugal, quando no seu território 

 

se levamtou outro mundo novo, e nova geeraçom de gemtes; porque filhos 

dhomeês de tam baixa comdiçom que nom compre de dizer, per seu boom 

serviço e trabalho, neste tempo forom feitos cavalleiros, chamamdosse logo 

de novas linhagens e appelidos. [...] E assi como o Filho de Deos chamou os 

seus Appostollos, dizemdo que os faria pescadores dos homeês, assi muitos 

destes que o Meestre acreçemtou, pescarom tamtos pera ssi per seu gramde e 

homrroso estado, que taaes ouve hi que tragiam comthinuadamente comssigo 

viimte e trimta de cavallo.55 

 

Não se pode ficar indiferente à paradoxal montagem de signifi-

cados, à heteromorfa composição semântica deste capítulo; figura-se ne-

le o oximoro, desenha-se nele uma espécie de antinomia da razão: por 

um lado, a vertente positivista (o voto de fidelidade à reconstituição ob-

jectiva dos factos) e escolástica (a assimilação de um reportório canóni-

co sobre o evoluir dos tempos) do racionalismo historicista do cronista 

leva-o a afirmar que a época em que ele próprio vive é a da humana 

conturbação da sexta idade (conturbação cujo avatar político mais perti-

nente durante a vida de Fernão Lopes seria por ele testemunhado 

aquando da insurreição popular de Lisboa, em 1439, e na qual, à seme-

lhança do que se passara cerca de sessenta anos antes com o mestre de 
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Aviz, o povo da capital, temendo nova invasão castelhana, proclamaria 

regente do reino o infante D. Pedro, filho do Mestre e irmão do recém 

falecido rei D. Duarte); por outro lado, porém, e apesar de as cautelas 

manifestadas em relação às concepções deterministas do fim do mundo 

e da superveniência da sétima idade com as suas veladas promessas de 

"follgamça", apesar de o cronista declarar que faz "jogueta per compa-

raçom", a verdade é que ele conscientemente idealiza e fala, qual voz 

profética, do futuro utópico inerente à expectativa teleológica cristã, 

como se a história recente de Portugal por si narrada participasse já des-

se futuro tornado presente. Por outras palavras, Fernão Lopes, no mes-

mo sintagma textual, justapõe juízos de proveniência e índole explicati-

va divergentes. Por um lado, e escorando-se veladamente na doutrina-

ção anti-milenarista de Santo Agostinho – que no derradeiro capítulo da 

Cidade de Deus considera ser impossível determinar o fim da sexta ida-

de e interpreta a sétima como uma condição ontológica de perene glória 

espiritual –, o cronista português declara realisticamente que "taaes fal-

lamentos [acerca da sétima idade] pouca parte teem de verdade, 

poisJhesu Christo no evamgelho disse, que do postumeiro dia nehuû era 

sabedor, nem ainda os angios do ceeo, senom soomente o Padre" 56. Por 

outro lado, e apesar de as suas óbvias precauções doutrinárias, é o mes-

mo Fernão Lopes que, suspendendo momentaneamente o rigor do seu 

ofício de cronista, declara no parágrafo seguinte, sob a clave da profecia 



 628 

e por recurso consciente à linguagem ideal-simbólica, ser o reino de 

Portugal a sede de um novo mundo, de um mundo que beneficia já das 

graças prometidas e esperadas para o fim dos tempos. É que tal como 

nos aparece caracterizada pelo historiador, a alegoria (a "jogueta") da 

sétima idade, com toda a sua relativa indeterminação conceptual (idade 

de glória terrena, dia do juízo final, qualidade mística, paraíso celesti-

al?), surge investida de valores semânticos evocadores, se não mesmo 

sinónimos das vulgares concepções utópica-milenaristas. Sintetizando: 

ao escrever realisticamente no (seu) presente sobre o passado recente 

dos últimos sessenta anos da história de Portugal, Fernão Lopes repre-

senta-os idealmente sob o signo do tempo futuro (ou de um além) reden-

tor.  

Mas uma nação assim, que realiza já num dado contexto históri-

co a promessa escatológica da libertação final e em que, idealmente, vi-

gora já uma ordem mais justa e igualitária, é uma nação que cumpre um 

destino providencial, de algum modo reprodutor do exemplo bíblico da 

nação e do povo eleitos conduzidos por um chefe libertador. Todavia, 

antes de se ter cumprido o chamamento integral do Mestre de Aviz co-

mo defensor carismático da independência da nação portuguesa, antes 

de ele ter logrado reconduzir o seu povo à livre fruição do leite e do mel 

da terra liberta do jugo inimigo (à fruição das primícias da sétima ida-

de), antes de ter triunfado heroicamente sobre o adversário no confronto 
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decisivo – a batalha de Aljubarrota –, a sua deslocação pelo país em 

busca de apoios e em constantes refregas com o adversário, a travessia 

do deserto, digamos assim, revelou-se-lhe árdua, cheia de reveses e de 

perigos, porém milagrosamente bem sucedida com o amparo electivo da 

vontade de Deus.  

D. João, regedor e defensor do reino, depois "Dom Joham, de-

cimo rei de Portugall e primeiro do nome" (como se lê no título da se-

gunda parte da Crónica) –"alçado por rei" nas cortes de Coimbra, 

"quando veio aa quimta feira seis dias daquell mes dabril da era já no-

meada de quatroçemtos e vinte e tres [ou seja de 1385], seemdo entom o 

Meestre em sua nova e floreçemte hidade de viimte e seis anos e omze 

meses e viimte e çimquo dias"57 – D. João, mestre de Aviz, tanto na sua 

primeira qualidade de regedor e depois na de rei, ora é tido por Cristo 

(capítulo 159 da Parte I da Crónica), ora por Moisés (capítulo 189 da 

Parte I e capítulo 47 da Parte II). Na qualidade de regedor, ele é compa-

rado ao guia-libertador dos filhos de Israel do jugo faraónico, quando, 

na resistência contra a presença castelhana e em peregrinação revoluci-

onária pelas cidades do país, partiu de Torres Vedras em direcção a Lei-

ria à frente dos seus homens de armas, acompanhado por uma multidão 

de famintos e temerosos populares; "Estomçe partio o Meestre com elles 

assi como Moises quamdo trouve os filhos de Isrraell pelo deserto"58. 

Na qualidade de rei, ele é ainda comparado a Moisés no sermão que um 
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tal Frei Pedro, "da hordem de São Framçisco, gramde leterado em Theo-

losia e muy afamado de gramde preguador"59 pregou na Sé Catedral de 

Lisboa em acção de graças pela milagrosa vitória dos portugueses em 

Aljubarrota. Neste caso, para ilustrar uma acção de reconhecimento do 

terreno mandada executar pelo rei português antes do início da batalha, 

a comparação feita pelo pregador reporta-se a um pormenor da narrativa 

bíblica sobre o êxodo do povo judaico :"porque asy como em outro 

tempo Moyses guiador do povo dos judeus mandou enculcas a terra de 

promisão por saber que gentes herão e toda sua maneira, asy o nobre 

Rey dom João, guiador dos portugueses mandou primeiro avisar a oste 

dos castelãos, por saber quejanda era e como coregidos"60. É aliás este 

Frei Pedro o protagonista de um discurso eivado de profetismo quanto 

ao papel messiânico-libertador do Mestre, retoricamente demonstrado 

pela ocorrência, como ele diz, de "maravilhas", de milagres providenci-

ais comprovadores do favor divino em relação à nação e ao povo portu-

gueses. 

Profetismo, messianismo, providencialismo milagroso, naciona-

lismo, são categorias, como tivemos a oportunidade de referir no pri-

meiro ponto deste capítulo, que estão intrinsecamente associadas ao mi-

lenarismo enquanto esperança histórica de um tempo de graça redento-

ra, e de que alegoria da sétima idade, na primeira parte da Crónica de D. 

João I, é uma espécie de avatar mitigado.  
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Fazendo uso de um expediente retórico comum na literatura me-

dieval, a prefiguratio, pelo qual são estabelecidas analogias entre episó-

dios narrados na Bíblia e eventos do tempo histórico profano61, "Frey 

Pero" incoa o seu sermão de modo a demonstrar o favor divino de que é 

especial objecto a nação portuguesa: 

 

Hora pois asy hee, dise ele, que ja temos vistos algûas maravilhas das que 

Deus fez nos tempos pasados cõ os povos dos judeus, hora vejamos nestes 

presemtes tempos se hobrou algûas açerqua de nos que sejão maravilhas ante 

nosos olhos, como diz ho nosso teema, e certamente acharemos que sy. E naõ 

somente hobrou maravilhas, mas asy como profeçia as prenosticou primeiro 

per boca dalgûs, sendo sinal do que avia de ver"62 E depois de enumerar um 

conjunto de "maravilhas" que, segundo ele, testemunhavam aquele favor e 

profetizavam o triunfo da causa portuguesa, conclui o seu sermão na mesma 

clave providencial: "Asy que esguoardadas todas estas cousas cõ são e limpo 

emtemdimêto, achareis que todas obrou o noso Senhor Deus e são maravilhas 

amte os nossos olhos.63 

 

Mas D. João, ainda na qualidade de Regedor, é também compa-

rado a Cristo num momento da diegese particularmente tingido pelo 

sentimento nacionalista e patriótico do cronista: é quando Fernão Lopes, 

no capítulo CLIX da parte I, estabelece uma analogia entre o manda-

mento dado pelo "Filho de Deos" a Pedro e aos outros apóstolos para 

irem pregar o seu evangelho "a toda a creatura" e o mandamento dado 
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pelo mestre de Aviz a Nuno Álvares Pereira e "seus companheiros" para 

irem pregar o "Evangelho português" a todo o reino. O teor deste evan-

gelho, tal como nos é comunicado pelo historiador, compreendia dois 

artigos que implicavam dois votos essenciais. O primeiro, o do induzir o 

povo português a reconhecer o Papa Urbano VI como a suprema autori-

dade espiritual da Cristandade, a tomar como verdadeiro pastor da Igre-

ja o representante de Deus com sede em Roma e que havia sido desafia-

do na sua função pontifical e ameaçado no seu domicílio sagrado (tal 

como os portugueses eram agora ameaçados na sua terra sagrada) pela 

arrogância cismática do Papa de Avignon, Clemente VII (o “anti-papa" 

reconhecido pelo rei de Castela D. Juan I, o pontífice que havia nomea-

do como bispo de Lisboa o prelado castelhano, de nome Martinho, mor-

to no "alvoroço" levantado pelo povo da capital no início do processo 

revolucionário a favor da causa do Mestre – cf. Crónica D. João I, parte 

I, Cap. XII). O segundo artigo resumia-se a uma verdadeira profissão de 

fé, envolvendo um pacto de sangue entre todos os adeptos da causa do 

Mestre, pela defesa do solo sagrado da nação.  

Lendo as informações facultadas por Fernão Lopes sobre a natu-

reza do "evamgelho portuguees", que postulava a tese que as almas não 

podiam ser salvas fora da acção doutrinal e ritual da Igreja cristã sedea-

da em Roma, e considerando que na estrutura da narrativa essas decla-

rações precedem apenas em três capítulos os juízos que o cronista tece 
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sobre a sétima idade, pode-se facilmente compreender que mediante 

elas Fernão Lopes visava reforçar a ideia que também fora da causa do 

Mestre nenhum português poderia aceder às glórias prometidas pelo ad-

vento (mesmo que simbólico) da sétima idade no Reino de Portugal.  

Mas, apesar de os protestos de fidelidade ideológica e de vassa-

lagem a Roma, a Crónica de D. João I não deixa de patentear heterodo-

xas formulações messiânicas e até mesmo veladas influências do mile-

narismo, se não mesmo do joaquimismo, cuja doutrina chegou muito 

provavelmente a Portugal, à semelhança do que sucedeu noutros países 

europeus, pela acção evangélica dos franciscanos espirituais, muitos dos 

quais participaram activamente na causa independentista ao lado do 

mestre de Aviz, como o demonstra bem o conteúdo do sermão pregado 

por Frei Pedro. As prováveis e favoráveis influências da doutrina joa-

quimita difundida pelos franciscanos no decurso da crise revolucionária 

na criação de uma atmosfera de expectativa milenarista-messiânica – 

que não cabe aqui traçar, mas de que o encadeamento do enunciado da 

crónica se faz eco – permeada com o fervor da causa nacionalista, são 

discerníveis, por exemplo, na homologia sintagmática – na ousada pecu-

liaridade da adjectivação – da expressão "evangelho português" com a 

do "Evangelho Eterno". Trata-se, este último, do título de um tratado 

aparecido em 1254 e pouco depois condenado pelo Papa Alexandre IV, 

composto por um discípulo de Joaquim de Fiore, o franciscano espiritu-
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al Gerard di Borgo San Donnino, que alcançou larga e polémica reputa-

ção nos meios académicos e eclesiásticos europeus da época por preco-

nizar a derrogação da autoridade dos dois Testamentos a favor de um 

terceiro evangelho, o "eterno", constituído pelos três livros fundamen-

tais do abade calabrês.64  
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6.1. O providencialismo milagroso electivo da nação portuguesa nas 

crónicas quinhentistas e seiscentista. A profecia dos eremitas: Afon-

so Henriques, o patriarca da terra prometida, D. João I, o rei da na-

ção eleita.  

 

 

Cerca de sessenta e dois anos depois de Fernão Lopes redigir o 

capítulo sobre a sétima idade – capítulo que consubstancia, com as am-

biguidades semânticas acima referidas, uma visão deliberadamente idea-

lizada do tempo histórico da nação portuguesa, isto é, da nação a quem 

Deus terá dispensado o seu especial favor divino na preservação da sua 

independência – mais precisamente em 1505, outro cronista português, 

Duarte Galvão (?-1517), este ao serviço do rei D. Manuel I, conclui a 

redacção da Crónica d'El-Rei D. Afonso Henriques. Aí se cristaliza uma 

tradição lendária, com origens remotas, mas que começou a tomar forma 

escrita durante o século XV (nomeadamente na designada Crónica de 

1419, atribuída por vários estudiosos a Fernão Lopes) de que o Deus fi-

lho, na forma como "padeceu pelos pecadores", aparecera ao príncipe, 

fundador da nação, nas vésperas da batalha de Ourique. Na sua condi-

ção de redentor da humanidade, Cristo ter-se-ia revelado a D. Afonso 

Henriques para lhe reforçar o alento no combate contra a superior força 

inimiga, neste caso a "moirama" "herege" (o Anti Cristo), e, mais im-
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portante, para lhe comunicar a especial protecção que lhe merecia a 

formação, consolidação e expansão do reino de Portugal.65. Segundo o 

relato de Duarte Galvão, um eremita teria servido de mensageiro divino 

junto do príncipe D. Afonso para lhe anunciar o aparecimento de Cristo 

antes do alvorecer do dia da batalha:  

 

[N]este aparecimento foi o Principe D. Afonso certificado por Deus, de sem-

pre Portugal haver de ser conservado em reino. E o tempo e o caso, aquela 

hora, e sua virtude e merecimentos eram taes para lho Deus prometer. [...] 

Tudo é para crer que nosso Senhor quereria e faria a Principe tão virtuoso, 

sobre que fundava reino e reis tão virtuosos, para tanto seu serviço e da Santa 

Fé Católica. 66 

 

Cerca de um século depois, em 1602, num momento particular-

mente crítico da história nacional, então sob o domínio político de Cas-

tela, Frei Bernardo de Brito (1569-1617), na Primeira parte da Chroni-

ca de Cister, movido pela sua patriótica imaginação, mas certamente 

tendo também em conta a acção missionária dos descobrimentos portu-

gueses, empola a mensagem protectora e electiva de Deus para com o 

reino de Portugal. Frei de Brito, ao narrar o milagre de Ourique, repro-

duz o mesmo episódio do eremita-mensageiro, mas denotando maior 

sentido dramático e ficcional do que Galvão, converte o discurso indi-

recto do narrador quinhentista sobre as circunstâncias do "aparecimen-
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to" em discurso directo emitido pela própria personagem do Cristo, que 

assim fala a D. Afonso Henriques:  

 

Eu sou o fundador e destruidor dos Reynos e Imperios, e quero em ti e teus 

descendentes fundar pera mim hum Império; por cujo meio seja meu nome 

publicado entre as nações mais estranhas. [...] Não se apartará delles, nem de 

ti nunca a minha misericordia, porque por sua via tenho aparelhadas pera 

mim grandes searas, e a elas escolhidos por meus segadores em terras muy 

remotas. 67 

 

Também Frei António Brandão (1584-1637), na Terceira Parte 

da Monarchia Lusitana que contem a história de Portugal desd'o Con-

de D. Henrique até todo o reinado d'El-Rei D. Afonso Henriques, publi-

cada em 1632, acolhe no seu relato o episódio do eremita e adopta o 

mesmo procedimento discursivo: aí, a voz de Cristo, "que o príncipe 

pôde bem alcançar, lhe disse estas palavras: Não te apareci deste modo 

para acrescentar tua fé, mas para fortalecer teu coração nesta emprêsa e 

fundar os princípios de teu Reino em pedra firmíssima."68. E segue-se o 

mesmo discurso enunciando as mesmas promessas de glória e esplendor 

imperial. 

Na primeira parte da Crónica de D. João I, Fernão Lopes tam-

bém regista a notícia de um eremita, "Frei Joham da Barroca", que, obe-

decendo a uma revelação divina tida no seu retiro de Jerusalém, de 
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pronto se vê impelido a embarcar no porto de Jafa numa nau que vinha 

"prestes" aportar a Lisboa (cf. Cap. XXIII). Uma vez desembarcado na 

capital, o eremita seguiu o mapa da sua revelação interior, pedindo que 

o levassem a uma barroca perto do mosteiro de S. Francisco. Aí, voltou 

a emparedar-se para, na condição de invisível oráculo, transmitir ao 

mestre de Aviz o alento da sua divina mensagem, o vaticínio a favor dos 

bons sucessos da causa independentista que D. João devia liderar. Note-

se que é da cidade santa, da cidade-símbolo das profecias apocalípticas, 

que é despachado um mensageiro de Deus para conferir legitimidade 

transcendente às pretensões reais do mestre de Aviz, mas também para o 

inspirar – como se fica a saber pelo progresso da narrativa – a cumprir 

uma missão messiânica, a de conduzir o seu povo até à "folgança" da 

sétima idade. É de mencionar ainda que a referência ao discurso oracu-

lar do eremita/profeta a favor da causa do Mestre de Aviz ocorre tam-

bém na Crónica de D. João I – e à semelhança do que sucede com o 

episódio da visita do ermitão ao príncipe D. Afonso nas crónicas acima 

mencionadas – num momento particularmente crítico da narrativa dos 

sucessos do Mestre de Aviz, quando este, ainda antes de ser eleito rege-

dor e defensor, "se queria partir do rreino e sse hir pera Inglaterra" (ca-

pítulo XVIII). No entanto, vale a pena referir uma pequena diferença 

sobre as circunstâncias dramáticas em que os dois eremitas cumprem, 

no contexto diegético das respectivas crónicas, uma função oracular: 
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enquanto o que visita o príncipe Afonso tem como destinatário da sua 

mensagem o fundador da nação portuguesa já indefectivelmente resol-

vido e empenhado em dar combate ao "inimigo" de Deus, Frei Barroca 

tem por destinatário um hesitante continuador e apenas virtual defensor 

do reino de Portugal contra o inimigo cismático de Roma, o rei de Cas-

tela. Conduzido por uma revelação, o eremita de Jerusalém veio de lon-

ge, da cidade terreal de Deus, para dar a esperança e infundir a coragem 

a D. João, "dizemdo-lhe [...] que sse nom fosse do rregno, e começasse 

de seguir seu feito com àrdido coraçom, ca a Deos prazia de ell seer rei 

e senhor delle, e seus filhos depos sua morte".69 Parece ser pois no limi-

ar da coragem e da esperança, mas também no limiar do desespero e da 

dúvida que os mensageiros de Deus se revelam ...    

O motivo do herói divinamente inspirado e preparado para con-

duzir o seu povo à vitória sobre as forças adversas – (enxertado, no caso 

do relato do milagre de Ourique, no mito da fundação da nação) – bem 

como o motivo da comunidade ou do povo escolhidos para realizar um 

desígnio transcendente configuram, na sua indissociável articulação, a 

estrutura nuclear semântica, digamos assim, das aspirações milenárias, 

constituem a unidade de sentido elementar do pensamento profético-

messiânico, do pensamento que tem por princípio orientador a razão da 

esperança e como vector fundamental de acção a ideia redentora de fu-

turo – (a profética promessa da plena libertação do tempo futuro).  
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Mas que tem também como referencial histórico-doutrinário du-

as analogias, duas prefigurações bíblicas: (i) a da aliança firmada quer 

pelo Deus Javé com os seus dilectos filhos de Israel, quer pelo Deus-

Cristo com os seus fiéis adeptos; (ii) a da expectativa de uma vinda do 

ungido-libertador quer para a reconquista da terra perdida, quer para a 

fundação de um reino messiânico de paz e abundância. É, portanto, à 

luz destas considerações, que se pode afirmar que D. Afonso Henriques 

e o Mestre de Aviz, em contextos diferentes da história de Portugal, e 

pela pena de cronistas diferentes, parecem reproduzir momentos capitais 

quer da aliança dos filhos de Israel, quer da comunidade dos cristãos 

com o seu Deus, aliança estabelecida em três estádios: primeiro, firmada 

com o patriarca Abraão, depois, renovada com Moisés e, finalmente, 

consagrada com Cristo: o príncipe Afonso, qual Abraão, será reconhe-

cido como o patriarca da terra prometida, o regedor D. João, qual Moi-

sés ou Cristo, será feito rei da nação eleita. A fundação do reino é con-

comitante da primeira aliança, a sua defesa (conservação, refundação) é-

o da segunda aliança. E uma vez consagrada essa aliança, possibilitam-

se as condições para que o reino e o seu povo entrem no compasso da 

"folgança" da sétima idade.  
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6.2. O sentido apocalíptico da batalha de Aljubarrota e a 'paz per-

pétua' luso-inglesa. O espírito da utopia pairando sobre a história: 

D. João, rei de Portugal e John of Gaunt, duque de Lencastre 'pas-

saram-se aquém do rio' e 'era isto em festa de todos os santos'. 

 

 

 

Mas, para o esquema de pensamento apocalíptico associado ao 

milenarismo, não se chega lá, à sétima idade, sem uma tremenda confla-

gração com as forças do mal (com os inimigos de Israel, com o Anti-

Cristo); ou seja, não há milénio, nem se alcança o repouso da sétima 

idade sem se dar antes o combate apocalíptico de Armagedon. As bata-

lhas de Ourique e de Aljubarrota, cada qual com o seu relativo valor no 

esquema de pensamento teleológico que permeia a Crónica de D. Afon-

so Henriques e a Crónica de D. João I, envolvidas como estão por uma 

aura de justificação providencial, não são batalhas em que se joga ape-

nas o destino de uma nação: por elas se manifesta uma vontade trans-

cendente, são evidentes lances de um plano divino que, no caso particu-

lar da Crónica de Fernão Lopes, demonstra ser um plano (mesmo com 

as relativas precauções da linguagem alegórica do historiador) que lança 

o reino de Portugal para a sétima idade.  

Ora, na batalha de Aljubarrota, em que a desproporção de forças 

a favor dos castelhanos era tal que "os portuugueses nnão pareçiaõ mais 
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amte eles que ho lume de huûa pobre estrela amte claridade de lua em 

seus perfeitos dias."70, a vitória sobreveio pela combinação da força es-

piritual do triângulo com a força real do quadrado – para utilizar uma 

figuração geométrica e um código numerológico adequado ao desen-

volvimento do nosso argumento; sobreveio com a invencível unidade de 

comando triadicamente composta pela (i) vontade maior de Deus, pelo 

(ii) carisma messiânico de D. João I, e pela (iii) inteligente coragem do 

"comdestabre" Nuno Álvares Pereira, aliada à bravura destemida da 

formação em quadrado dos "homens de pé", ordenados em "avo-

mguoarda" "reguoarda" "ala direita" (a chamada "ala dos namorados" 

devido à juventude dos fidalgos que a integravam) e "ala esquerda"; isto 

é, ordenados segundo a táctica de combate de infantaria inglesa, e que 

havia sido utilizada pelo duque de York, Edmund of Langley, aquando 

da primeira expedição militar inglesa à Península Ibérica, no reinado de 

D. Fernando (cf. Crónica de El-rei D. Fernando, Cap. CLIII e Crónica 

de D. João I, Parte II, Cap. XXXI) 71.  

Dir-se-ia que o número simbólico da perfeição (3 + 4) serviu pa-

ra suprir o número real da desproporção, computada pelo cronista em 

seis mil e quinhentos homens para o lado português e mais de trinta mil 

para o castelhano (cf. Crónica de D. João I, Parte II, Cap. XXXVI). Ora 

desses seis mil e quinhentos estavam na "ala esquerda [...] de mestura 

com [...] portugueses [...], ingreses, frecheiros e homêes darmas, que 
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eraõ per todos outros duzentos"72. Muito provavelmente seriam as 

"gemtes darmas" e os archeiros "ingreses" capitaneados pelos seus 

compatriotas Elisabri (Elias Blyth), Tersimgom (Cressyngham) e pelo 

cavaleiro gascão Gavilho de Momferro (Guilhem of Montferrand), to-

dos eles contratados em Londres pelos embaixadores Afonso de Albu-

querque e Lourenço Fogaça, enviados especiais a Inglaterra, logo no 

início da crise, pelo então regedor do reino D. João, com o propósito de 

solicitar os bons préstimos do rei Ricardo II e do seu tio, o poderoso 

duque de Lencastre, John of Gaunt, pretendente legítimo, pelo lado da 

sua esposa, ao trono de Castela. (cf. Crónica de D. João I, Parte I, Cap. 

XLVII).  

Apesar de o apoio material inglês não ter sido particularmente 

significativo, limitado que foi à concessão de autorizações reais para o 

livre recrutamento de mercenários e para a angariação de "dinheiros" 

que financiassem a causa do Mestre, não deixou, porém, Ricardo II de 

protestar, por escrito, a sua solidariedade institucional e moral a D. Jo-

ão, reconhecendo-o como regedor do reino português. Na parte final da 

"resposta que de lá veio", isto é, da missiva endereçada ao Mestre – e 

intradiegeticamente inserida no fio da narrativa da Crónica – são-lhe 

comunicadas palavras, de fé e alento, que se revelariam proféticas: "Vos 

– escreve Richard – emtamto seede forte, teemdo booa esperança em 

Deos, creemdo firme que o Rei dos Reis, que he justo, e nom desempara 
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os que por justiça pellejam, nom desemparara vossos feitos, mas fazer-

vos ha glorioso veemçedor com gramde e homrrada vitoria".73  

E a vitória sobreveio de facto nos campos de Aljubarrota. E para 

a vitória deu contributo importante o rei (messiânico) D. João, quando, 

empunhando a espada e bradando por S. Jorge – o santo patrono da na-

ção inglesa –, investiu corajosamente em auxílio das forças que compu-

nham a vanguarda portuguesa, "rota" pela pressão inimiga. (cf. Crónica 

de D. João I, Parte II, Cap. XLI).  

A cessação das hostilidades entre os reinos ibéricos de Portugal 

e Espanha levaria ainda muito tempo a efectivar-se (entre tréguas e 

constantes escaramuças, a paz com Castela só viria a ser definitivamen-

te firmada em 1431, facto anotado por Fernão Lopes no Capítulo CXCV 

da II Parte da Crónica de D. João I), mas a consolidação da independên-

cia do reino (messiânico) de Portugal, a par do enfraquecimento da au-

toridade e do poder bélico do rei castelhano determinaram, a breve tre-

cho, a ocorrência de dois importantes eventos, tanto para a história real 

como para a história da utopia, a saber: (i) a "alliamça e amizade que 

foy trautada amtre el-Rey de Portugual e el-Rey de Imgraterra", e (ii) 

"como ho Duque [de Lencastre] partio de Imgraterra, e aportou em Gua-

liza". (títulos dos Capítulos LXXX e LXXXI da Crónica de D. João I, 

Parte II) 
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A aliança celebrar-se-ia por representantes de ambos os reis, 

"Richarte" e "João de Portugall e do Algarve" no castelo de Windsor, 

em 9 de Maio de 1386, e quer o preâmbulo quer o articulado do tratado 

que a consagra contêm asserções que não interessam só à história do di-

reito internacional, interessam ao âmbito do nosso estudo. Na redacção 

do tratado de Windsor perpassa, pelo menos a dois níveis, o espírito da 

utopia: a um nível mais rarefeito, no espírito de paz com que foi selado 

o compromisso de se conservar para todo o sempre o relacionamento de 

amizade entre os dois povos (por analogia com o célebre evangelho joa-

quimita, poder-se-ia definir o tratado de Windsor como "o tratado eter-

no", eternidade essa que esteve em vias de estancar no tempo histórico 

com o famigerado Ultimatum de 1890... ); a um nível mais pragmático, 

no direito conferido a todos os súbditos portugueses e ingleses, "do 

maior estado até ao mais pequeno", de residirem, negociarem e circula-

rem mútua, "livre e seguramente" em ambos os reinos, cujas respectivas 

autoridades públicas deveriam zelar pelo seu bom acolhimento.  

O grão de utopia contido, por exemplo, no artigo do tratado que 

declara, "Primeiramente, que por bem pubriquo e folgamça de seus rei-

nos e sobditos seja amtre eles e os herdeiros que despois vierem boa e 

firme pãz por sempre e por nenhuûa guisa britada"74, não só precede 

como evoca – (apesar de circunscrever o âmbito dessa "boa e firme paz" 

somente às relações entre dois povos) – o teor das teses sobre a harmo-
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nia política universal, desenvolvidas quatrocentos e nove anos mais tar-

de por Kant e consubstanciadas no título do seu ensaio utopizante A paz 

perpétua75 Por seu turno, não deixa de constituir um testemunho de in-

teligência civilizadora, um exemplo de convergência não só de interes-

ses políticos conjunturais, mas de vontades humanas essenciais, a con-

sagração jurídica de direitos e liberdades de proto-cidadania, digamos 

assim, atribuídos mutuamente aos súbditos dos dois reinos; e isto numa 

época predominantemente desavinda à escala europeia, caracterizada 

por permanentes conflitos feudais e por um débil ou até mesmo inexis-

tente ordenamento de princípios de relacionamento internacional.  

Atendendo às circunstâncias políticas e ideológicas coevas, não 

é, portanto, forçado ver no conteúdo de algumas passagens da aliança 

firmada em Windsor – e em tratados congéneres, celebrados para con-

sagrar o direito à livre circulação das pessoas e para manter, mesmo 

"nas aversidades", não só a "bem avemturamça", mas "a deleitavel fol-

gamça de paz" entre os povos – um primeiro arremedo, um esboço, um 

embrião, ainda não consciente, ou então revelador de uma consciência 

antecipadora, utópica/profeticamente orientada para o futuro, quer da 

constituição de um tratado de união das nações europeias, quer de um 

tratado de união de todas as nações intercontinentais.  

Na génese e formulação do tratado muito contou o peso político 

e institucional de John of Gaunt, o duque de Lencastre, pai de Filipa, a 
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personificação feminina da aliança, mulher que entra para a história de 

Portugal, como se sabe, por via da ligação matrimonial com D. João I. 

Mulher de rigorosa e virtuosa conduta, segundo a descrição que dela 

nos dá Fernão Lopes (cf. Crónica D. João I, Parte II, cap. XCVII), mas 

também objecto da paixão Do forte Rei que por mulher a toma, segundo 

a breve e romântica notícia que dela nos dá Camões em Os Lusíadas ( 

Canto VI, est.47, v. 10), Filipa de Lencastre é, como se sabe, a mãe da 

"Ínclita geração, altos Infantes," (Canto IV, est.50, v.10), e, de entre os 

infantes, mãe do "generoso Henrique", o mentor da utopia de abrir 

"aqueles mares / Que geração ala não abriu / As novas ilhas vendo e os 

novos ares"(Canto V, est.4, v.1-4).  

Em consequência, pois, da aliança firmada em Windsor, o duque 

de Lencastre decidiu rumar à Galiza. A ocasião não lhe podia ser mais 

favorável para reclamar o trono de Castela, depois da malograda primei-

ra expedição que levou a cabo na Península Ibérica, ao tempo de D. 

Fernando, e da qual resultara uma primeira aliança anglo-portuguesa 

materializada no tratado de São Salvador de Tagilde (de facto o primei-

ro tratado político luso-britânico, celebrado em 10 de Julho de 1372, e 

resumido por Fernão Lopes na Crónica de D. Fernando, Cap. LXVII). 

Mas com o séquito militar de John of Gaunt seguiam agora a sua espo-

sa, Dona Constança, em nome de quem o duque reclamava o trono 

usurpado, a filha de ambos, Dona Catarina, e, claro está, Dona Filipa, a 
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filha do seu primeiro casamento com a duquesa Blanche of Lencaster. 

Se Filipa estava imediatamente destinada a casar com D. João I de Por-

tugal, Catarina, com o desenlace dos acontecimentos, e também por ra-

zões de negociação e estratégia política, estaria destinada a casar com o 

filho de D. Juan I de Castela, Henrique III. O que importa salientar é 

que as duas irmãs contribuiriam, com o passar dos tempos, e na respec-

tiva qualidade de rainhas de Portugal e de Castela, para a pacificação 

das relações entre os dois reinos ibéricos. É que, apesar de o epílogo da 

campanha de Gaunt não lhe ter sido militarmente favorável, tanto os 

apoios que o duque granjeava na Península, como a constante ameaça 

que os seus direitos de sucessão representavam para o seu oponente, 

permitiram-lhe negociar o casamento da sua filha Catarina com o her-

deiro de Juan I de Trastámara, o futuro rei de Castela, Henrique III. 

Com este casamento criavam-se as condições familiares-humanas e ins-

titucionais-políticas para o estabelecimento de um duradouro armistício 

entre portugueses e castelhanos: de facto, muito ficou a dever o tratado 

de paz celebrado entre os dois reinos ibéricos, em 1431, em Medina del 

Campo, ao empenho especial de Catarina, meia-irmã de Filipa (cf. Cró-

nica de D. João I, Parte II, Caps. CLXXXXVII, CXC-CXCV).  

Por razões feudais de estratégia negocial, de ambição política e 

de submissão filial, duas irmãs tinham vindo de Inglaterra num séquito 

militar comandado por seu pai para fazer a guerra na Península; o de-
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curso dos acontecimentos históricos revelaria, afinal, que vieram para, 

no seu papel de esposas de reis desavindos, favorecerem a paz e ajuda-

rem a pôr cobro a uma guerra fratricida que parecia não ter fim. No in-

trincado e conturbado xadrez político da Idade Média, a sabedoria do 

eterno feminino revelou ainda na Península Ibérica as virtudes e benefí-

cios da sua infusão prática ...  

Por alguma lógica de tipo fractal, o tratado anglo-luso firmado 

em Windsor, em 1386, reverberou no tratado de paz luso-castelhano de 

Medina del Campo, de 1431. No turbilhão imprevisível dos seus efeitos, 

o espírito da paz, a matéria imponderável, a quinta essência liberta da 

aliança política iniciada entre Portugal e a Inglaterra, mudou de escala e 

de latitude, espraiou-se para vir envolver o adversário comum peninsu-

lar que a motivara: no processo catalisou a celebração de outro tratado 

de paz e sublimou o espaventoso ídolo do inimigo. Por algum tempo iria 

reinar a harmonia possível entre os reinos de Portugal, Castela e Ingla-

terra, e no complexo feixe de eventos que conduziram a essa paz con-

juntural não deixou paradoxalmente de circular a necessidade histórica 

e de conspirar (com a cumplicidade de factores eternos) a liberdade utó-

pica.  

Essa liberdade passou pelo reforço dos elos de amizade entre o 

Rei D. João I de Portugal e o duque de Lencastre, John of Gaunt, cujo 

primeiro encontro – narrado por Fernão Lopes no Capítulo XCI da parte 
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segunda da Crónica, e que tem por título "De como el Rei e o Duque se 

viram a primeira vez" – tem algo de simbólico. Um rio os separa entre o 

Minho e a Galiza. Em cavalos faustosamente aparelhados e seguidos 

por comitivas e estandartes, João, vindo de Ponte do Mouro, John, vin-

do de Melgaço, vêem-se pela primeira vez das margens opostas, toman-

do a iniciativa João de passar o rio ao encontro de John. Então,  

 

[A]çertaramse ambos em hûa ladeira. [...] E aly se reçeberam, abraçamdose e 

fazemdose suas mesuras com prazer e lediçe; estiveram hû pouco falamdo, e 

deshy pasaramse aquê do rio, omde el Rey tinha suas temdas postas. E ally 

sedesarmaraõ e asemtaramse a comer ambos de hûa parte, sem curare de par-

te direita nem esquerda, ca imda emtaõ naõ hera em uso, e asy os que vinhaõ 

cõ o Duque. E era esto o primeiro dia do mes de Novembro em festa de To-

dolos Samtos. 76 

 

No fim da sua expedição militar, John of Gaunt regressará a In-

glaterra sem o título de rei de Castela, porém deixando na Península 

Ibérica o rasto e o sinete do seu poder na pessoa das filhas, Filipa e Ca-

tarina, rainhas de duas nações prestes a mobilizar as suas forças para um 

ciclo de façanhas marítimas e ultramarinas, que, no seu melhor – tanto 

pelo sentido de aventura requerido, como pelos efeitos (reais e simbóli-

cos) obtidos na revelação e mediação do mundo desconhecido – , se 

deixam ler sob a clave do espírito da utopia.  
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7. John of Gaunt e o discurso nostálgico-eutópico & profético-

apocalíptico sobre a Inglaterra. William Shakespeare e o evanescen-

te nacionalismo-messiânico inglês. John Milton e o assumido nacio-

nalismo-messiânico inglês: a monarquia universal inglesa. 

 

 

John of Gaunt regressará a Inglaterra para rever uma corte disso-

luta, amaneirada, dissentida por conflitos entre o baronato senhorial e 

um rei, Ricardo II, esbanjador e politicamente inábil, incapaz de se fazer 

respeitar junto dos seus súbditos, e sobretudo junto dos seus poderosos 

tios, o próprio Gaunt, duque de Lencastre, e Langley, duque de York, a 

legitimidade da origem sagrada do seu poder, consubstanciada na dou-

trina do direito divino, isto é, na doutrina política-jurídica que fazia dele 

um rei ungido. 

Precisamente, há uma peça de Shakespeare em que a voz da personagem 

do duque de Lencastre John of Gaunt, exangue e no limiar da vida, emi-

te um discurso profético-apocalíptico sobre o destino da Inglaterra, dis-

curso que, pela sua relativa adequação ao tópico em estudo, aqui nos in-

teressa convocar. Ele ocorre em The Tragedy of King Richard the Se-

cond, peça composta e representada muito provavelmente em 1595, e 

pela primeira vez publicada em 1597, em Quarto, isto é, na forma de 

edição assim designada devido ao processo técnico utilizado à época na 
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compaginação e impressão tipográfica (existem, além desta, ainda mais 

quatro versões em Quarto, duas de 1598, uma de 1608 e outra de 1615, 

antes da sua inclusão no First Folio de 1623)77. No que toca às condi-

ções da sua geração textual, convém ainda esclarecer que The Tragedy 

of King Richard the Second – à semelhança, aliás, das outras peças de 

Shakespeare inspiradas na história da Inglaterra – tem como uma das 

suas principais fontes documentais identificadas as Chronicles (1577) 

de Raphael Holinshed (?-1580), cronista inglês, responsável pelo plano 

geral e co-autor da primeira história da Inglaterra escrita em "modern 

english", espécie de sucessor setecentista do Venerable Bede, o monge 

beneditino anglo-saxão que, no século VIII e sob o signo do tema da 

cristianização, compôs, em latim, a primeira história reveladora de uma 

embrionária consciência da nacionalidade inglesa, intitulada, na tradu-

ção vernacular, Ecclesiastical History of the English People. Assim, na 

primeira cena do segundo acto, vamos encontrar a personagem de um 

Gaunt profundamente dilacerado pela negligente condução dos negó-

cios do reino e pelas derrotas militares sofridas por Richard II, e amar-

gurado pela proscrição do seu filho, Henry Bolingbroke – o futuro rei 

Henry IV, usurpador do trono e causador da tragédia política e pessoal 

de Richard II. Enfraquecido pela doença e pela velhice, Gaunt interroga 

angustiosamente o seu irmão, York, Edmund of Langley – (o que, na 

qualidade de personalidade histórica e real, esteve em Portugal ao tem-
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po de D. Fernando e forneceu a nova táctica e sua terminologia, segun-

do Fernão Lopes, da disposição das forças de infantaria no campo de 

batalha ... ) – acerca da real vontade do rei Ricardo em o visitar no seu 

leito de morte e de escutar os seus derradeiros conselhos de experiente 

homem de estado. York procura dissuadi-lo dessa vã expectativa, ao 

que Gaunt, com uma réstia de esperança em ser ouvido pelo seu sobri-

nho monarca, responde invocando a atenção particular que, em geral, 

merecem as derradeiras palavras de um moribundo, sobretudo se elas 

comportam um valor de admonição e uma vontade insuspeita de comu-

nicar a verdade sobre o que pode vir ou está mesmo para vir a suceder 

no futuro (características da palavra profética).  

Gaunt começa pois por enunciar as condições que podem fazer 

de alguém que está no limiar da vida um oráculo para a própria continu-

ação da vida – (e, a este propósito, atente-se que, mesmo que seja pro-

dutora de um vaticínio funesto, como é o caso, a condição ontológica do 

conhecimento profético pressupõe, por vezes, uma negação vital, seja 

porque da existência mundana o profeta voluntariamente se afastou, 

como sucede com a figura arquetípica do visionário/eremita, seja porque 

o estado de transição para a morte confere uma especial autoridade pre-

monitória às derradeiras palavras do moribundo.)  
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Prestes agora a atravessar o derradeiro rio da vida, Gaunt, na 

versão dramática-poética de Shakespeare (em dísticos de rima empare-

lhada), discursa assim :  

 

O, but they say the tongues of dying men 

Inforce attention like deep harmony. 

Where words are scarce they are seldom spent in vain, 

For they breathe truth that breathe their words in pain. 

He that no more must say is listened more 

Than they whom youth and ease have taught to glose; 

More are men's ends mark'd than their lives before. 

The setting sun, and music at the close, 

As the last taste of sweets, is sweetest last, 

Writ in remembrance more than things long past: 

Though Richard my life's counsel would not hear, 

My death's sad tale may yet undeaf his ear." (Act II, Scene I, v.5-16) 78  

 

O estado limite das coisas e da vida, pelo excepcional grau de 

veracidade íntima que comporta no conjunto dos acontecimentos e actos 

essenciais que configuram um destino individual, por ser favorável a 

poderosos e dramáticos efeitos apelativos, por reverberar intensamente 

na memória de quem fica, chega, pela sua qualidade simbólica, a reves-

tir-se de um valor axiológico, a se constituir num momento de comuni-

cação pedagógica na amostragem de toda a verdade, mesmo daquela 
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que fatalmente há-de suceder no futuro. É este o estado ontológico de 

Gaunt, indutor de poderes visionários especiais que, no limiar da morte, 

o levam a antever a queda do monarca Richard II, vítima de si próprio, 

da sua arrogância e da sua leviandade política: "Methinks I am a pro-

phet new inspir'd, / And thus expiring do foretell of him: His rash fierce 

blaze of riot cannot last." (Act II, Scene I, v.v 31-32) 79 

Se a profecia do duque não comporta nenhum sinal milenarista – 

muito pelo contrário – ela serve todavia de pretexto, e por isso convo-

camo-la aqui, para uma longa dissertação patriótica sobre o glorioso 

passado do reino da Inglaterra, evocado como um paraíso insular, uma 

terra de eleição com um destino amparado na vontade de Deus, porém 

momentaneamente tergiversado da sua missão redentora devido à au-

sência de carisma político e à desqualificação moral do seu rei.  

A profecia do desastre futuro, funcionando neste contexto ape-

nas como prenúncio de uma fatalidade inevitável, é feita por contraste 

com a evocação do passado de graça electiva que a nação inglesa ocu-

pava aos olhos de Deus. É assim que o mesmo tom de favorecimento de 

uma nação particular, neste caso a inglesa, nos é representado segundo 

traços que relevam do espírito da utopia, mais concretamente da sua 

nostálgica manifestação por um paraíso perdido, por uma eutopia. A 

profecia, por ser neste caso funesta, por não apresentar nenhuma espe-

rança futura, motiva a nostalgia, mas recoloca também o dado caracte-
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rístico da tradição milenarista relativo à nação eleita, aquela que, apesar 

das vicissitudes do presente está investida do desígnio transcendente de 

trazer o paraíso final à terra, de consumar a plenitude ontológica da obra 

divina. Eis, portanto, como num texto dramático que tem por enredo 

acontecimentos reais protagonizados por personagens reais da história 

do seu país, Shakespeare, pela voz de John of Gaunt – o patrono real, 

diga-se a propósito, do primeiro grande poeta inglês, Geoffrey Chaucer 

(c.1343-1400) – actualiza o mitema da transcendente eleição nacional, 

fazendo-o do seguinte modo: 

 

This royal throne of kings, this scept'red isle, 

This earth of majesty, this seat of Mars, 

This other Eden, demi-paradise,  

This fortress built by Nature for herself  

Against infection and the hand of war, 

This happy breed of men, this little world, 

This precious stone set in the silver sea, 

Which serves it in the office of a wall,  

Or as a moat defensive to a house, 

Against the envy of less happier lands; 

This blessed plot, this earth, this realm, this 

England, 

This nurse, this teeming womb of royal kings, 

Fear'd by their breed, and famous by their birth, 
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Renowned for their deeds as far from home, 

For Christian service and true chilvalry, 

As in the sepulchre in stubborn Jewry  

Of the world's ransom, blessed Mary's son; 

This land of such dear souls, this dear dear land, 

Dear for her reputation through the world, [...]"  ( Act II, Scene I, v.40-

58) 80 

 

E suspende-se neste verso, no clímax da enumeração sobre as 

virtudes especiais da ilha-nação, do povo e dos monarcas ingleses, o 

discurso de louvor à fortaleza-jardim – "this precious stone set in the 

silver sea" –, criada e abençoada por Deus para O servir. Mediante a fi-

gura retórica da intensificação e ampliação do sentido da ideia nuclear 

(a figura da auxesis) de ser a Inglaterra uma nação eleita, a personagem 

Gaunt mais não visa que denunciar, por contraste com esse passado de 

graça, o presente estado de desgraça, de enfraquecimento e depaupera-

mento do reino e da monarquia inglesas. O que nos interessa porém sub-

linhar é a ideia aqui enunciada, portadora de virtualidades semânticas de 

tipo messiânico, que identifica a Inglaterra com a nação escolhida, ideia 

esta que se manifesta com maior ênfase nos versos "This other Eden, 

demi-paradise, [...] This blessed plot, this earth, this realm, this En-

gland". 
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Cerca de meio século depois, em 1644, e pela pena de outra fi-

gura tutelar da literatura inglesa, encontramos este mesmo tema, de ori-

gem ideológica hebraica, da nação escolhida, enunciado num famosís-

simo discurso a favor da liberdade de imprensa: referimo-nos a John 

Milton e à sua Areopagitica - A Speech for the Liberty of Unlicensed 

Printing to the Parliament of England. 

Não cabe aqui analisar o desenvolvimento e a explanação das te-

ses de Milton, que neste seu ensaio reagia contra a tentativa do parla-

mento inglês de condicionar a liberdade de pensamento e de impor res-

trições ao direito de expressão e de publicitação de ideias não canóni-

cas. O parlamento, este órgão-emblema da soberania democrática ingle-

sa – 

que, na sua disputa política com o monarca Carlos I pela supremacia do 

governo do reino, merecia o favor e o apoio doutrinário do próprio Mil-

ton –determinara, numa lei com nítidos objectivos censórios, que todos 

os livros só poderiam ser impressos e circular publicamente se licencia-

dos e sujeitos a um exame prévio. O facto é que a aplicação de tal lei, 

aprovada em 1643, proibira a divulgação do panfleto que Milton redigi-

ra a favor da institucionalização do divórcio civil, e daí a sua empolgada 

resposta. 

Invocando, pois, o exemplo da liberdade de opinião e de debate 

de ideias praticados na sede do poder político supremo da antiga Atenas 



 660 

democrática – no Areopagus, local onde se reunia o Supremo Conselho 

da cidade-estado grega – Milton adopta neste seu discurso a mesma vi-

são ecléctica, relativista e heterodoxa acerca das noções limites do bem 

e do mal que haveria de praticar, anos mais tarde, com sapiente e escan-

daloso sucesso, no Paradise Lost. E fá-lo para contrariar a estreitíssima 

noção puritana sobre a irredutível pureza desses conceitos que, sujeitos 

à manipulação ideológica, serviam de pretexto para censurar as suas te-

ses sobre o divórcio civil 81. É, portanto, neste tom argumentativo, de 

razão democrática, digamos assim, que no epílogo do seu discurso-

ensaio, e um tanto surpreendentemente, Milton aponta a prioridade his-

tórica protagonizada pela nação inglesa na execução da reforma do cris-

tianismo. Como se esse evento constituísse não apenas uma prova do 

engenho intelectual e um testemunho da atávica liberdade espiritual da 

"great Albion", mas também um sinal irrefragável da sua eleição divina. 

Depois de aduzir um conjunto de paráfrases da autoria de ilustres perso-

nalidades que manifestaram o seu apreço e a sua admiração pelas virtu-

des intelectuais dos ingleses, entre os quais o informe do latino Julius 

Agricola, que "preferred the natural wits of Britain before the labored 

studies of the French"82 –, (Agricola foi um famoso governador, entre 

78 e 84 d.C., da então província romana da Britannia, a quem o histori-

ador Tacitus (55-117) dedicou uma breve biografia, que tem a particula-

ridade histórica de ser um dos primeiros documentos escritos sobre a 
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caracterização geográfica das ilhas britânicas e de incluir uma espécie 

de descrição etnográfica dos povos celtas que as povoaram antes da ro-

manização) –, Milton, reiterando continuamente o argumento idiossin-

crático da liberdade intelectual da cultura inglesa, infere daí a graça es-

pecial divina que a sua nação mereceria, como outrora mereceu a nação 

hebraica, mediante a seguinte dedução, seguida de interrogação retórica:  

 

Yet that which is above all this [dos encómios sobre a elevada nobreza in-

telectual do wit inglês], the favor and the love of Heaven, we have great ar-

gument to think in a peculiar manner propitious and propending towards us. 

Why else was this nation chosen before any other, that out of her, as out of 

Sion, should be proclaimed and sounded forth the first tidings and trumpet of 

all the reformation to all Europe?83  

 

E depois de entender o protagonismo pioneiro da Inglaterra na 

reforma religiosa cristã como um sinal de favor e de agenciamento divi-

no, o discurso de Milton assume uma nítida coloração milenarista e pro-

fética-messiânica ao declarar o advento de uma nova era, fruto do sub-

lime esforço e do mérito redentor do tempo histórico levados a cabo pe-

lo povo inglês: 

"Now once again by all concurrence of signs, and by the general 

instinct of holy and devout men, as they daily and solemny express their 

thoughts, God is decreeing to begin some new great period in his 
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church, even to the reforming of reformation itself; what does he then 

but reveal himself to his servants and, as his manner is, first to his Eng-

lishmen?"84 

Num apelo solene e grandiloquente ao parlamento para que, em 

vez de sufocar, preservasse o espírito de liberdade que estivera na ori-

gem e nutrira a reforma religiosa inglesa – (reforma que é interpretada 

no plano doutrinário e teológico como oráculo da verdadeira vontade de 

Deus) – Milton  não podia ser mais explícito na comunicação do seu na-

cionalismo messiânico-apocalíptico: na parte final do seu argumento 

exorta ao empenhamento messiânico dos seus compatriotas para que se 

assumam como protagonistas da grande reforma a vir (do milénio) e 

desse modo justifiquem o mérito de tão transcendente carisma colecti-

vo: 

 

Let us therefore be more considerate builders, more wise in spiritual architec-

ture, when great reformation is expected. For now the time seems come 

wherein Moses, the great prophet, may sit in heaven rejoicing to see that 

memorable and glorious wish of his fulfilled, when not only our seventy el-

ders, but all the Lord's people, are become prophets85.  

 

Não era a primeira vez que Milton usava o argumento da priori-

dade britânica na execução da reforma doutrinal do cristianismo euro-

peu para dissertar sobre o carisma messiânico da nação e do povo ingle-
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ses; não era a primeira vez que introduzia uma nota de milenarismo-

apocalíptico nos seus escritos panfletários. No opúsculo Of Reformation 

Touching Church Discipline in England, publicado em 1641, o futuro 

épico autor de Paradise Lost, inspirado pelo clima de agitação revoluci-

onária e de turbulência doutrinal-ideológica que então pairava sobre as 

ilhas britânicas, encarava o destino reformador inglês como uma causa 

eficiente ou condição evidente para a inauguração terrena dos mil anos 

do reino de Cristo prometidos na Bíblia, e concebia a nação e o povo 

ingleses como os protagonistas escolhidos para a instauração desse futu-

ro reino de paz e abundância.  

A bem dizer, o progressismo apocalíptico, a esperança utópica 

futura de Milton ilustram a posição social quiliástica definida por Geor-

ge Shepperson por pós-milenarista, a posição que projecta o segundo 

Advento de Cristo como uma consequência do mérito dalguns homens 

(neste caso, e por antonomásia, o mérito duma nação inteira) em terem 

criado as condições objectivas terrenas e de terem-se preparado espiri-

tualmente para o acolhimento do Rei Justo e Redentor86 .  

Não podia ser mais eloquente e transparente, da adesão (real, 

metafórica?) ao fervor milenarista inglês, esta exortação de Milton a 

Cristo contida no epílogo do citado panfleto: 
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whereby this great Warlike Nation instructed and inur'd to the fervent and 

continuall practice of Truth and Righteousnesse, and casting farre her the rags of her 

old vices may press on hard to that high and happy emulation to be found the sober-

est, wisest, and most Christian People at that day when thou the Eternall and shortly-

expected King shall open the Clouds to judge the severall Kingdomes of the World, 

and distributing National Honours and Rewards to Religious and just Common-

wealths, shalt put an end to all Earthly Tyrannies, proclaiming thy universal and mild 

Monarchy through Heaven and Earth.87 . 
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8. O milenarismo utópico nacionalista dos Fifth Monarchy Men: a 

vanguarda dos santos. Algumas curiosas descrições seiscentistas em 

língua inglesa do quinto império e da organização social no milénio: 

e.g. A brief description of the fifth monarchy or Kingdome that 

shortly is to come into the world, de William Aspinwall; The Chris-

tian Commonwealth or the Civil Policy or the Rising Kingdom of 

Jesus Christ, de John Eliot;The new earth or the true Magna Carta 

of the ages or world to come, de John Brayne. 

 

 

Os períodos históricos revolucionários são particularmente pro-

pícios à deflagração de projectos utópicos, e a conjuntura sócio-política 

inglesa de 1640 a 1650 não foi excepção. Durante esse decénio, o per-

manente conflito de poderes e de interesses entre o monarca e o parla-

mento extremou-se irredutivelmente, dando origem a uma feroz e pro-

longada guerra civil com o seu inevitável rol de batalhas, cercos, massa-

cres. O epílogo da refrega viria a saldar-se, como se sabe, pela vitória 

das forças leais ao parlamento e pelo triunfo do puritanismo, a corrente 

ideológica e religiosa nele dominante; no rescaldo, o rei Charles I foi 

feito prisioneiro, julgado, condenado à morte e decapitado. Seguiu-se a 

imediata instauração, em 49, de um regime parlamentar – republicano 

que evoluiria para uma ditadura militar, a Commonwealth, regime que, 

pela primeira vez na história da Grã-Bretanha, congregou a Escócia, a 

Inglaterra e a Irlanda numa única entidade política soberana, e que sob a 
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férrea direcção do "Lord Protector", Oliver Cromwell, e a breve gover-

nação do seu filho, Richard, constituiria um efémero interregno na pe-

renidade institucional da monarquia britânica, logo restaurada em 1660.  

Num século em que a actividade política significava profissão 

religiosa, muitas foram as seitas político-religiosa que no decurso da-

quele interregno, sobretudo na fase revolucionária da década de 40, 

despontaram e proliferaram com militante fervor apocalíptico, cada qual 

difundindo a sua particularíssima interpretação teológica e teleológica 

da Bíblia, cada qual preconizando o seu modelo ideal, mais ou menos 

teocrático, de sociedade. Estas congregações sectárias, com as suas dis-

cretas e imaginosas doutrinas milenaristas – que tratados anglicanos 

com títulos sugestivos como Heresiography (1645), de Ephraim Paggit, 

e Gangraena (1646), de Thomas Edwards, inventariaram, caracteriza-

ram e denunciaram –, foram listadas e computadas em número de cento 

e noventa e nove: só entre os Anabaptistas, Paggit registou cerca de vin-

te vergônteas, a saber: Muncerians, Apostolikes, Separatists, Catharists, 

Silentes, Enthusiasts, Liberi, Adamites, Huttites, Augustinians, Beu-

cheldians, Melchiorites, Georgians, Mennomites, Servetians, Libertines, 

Denkians, Orantes, Pueris, Similes, Monasterienses, Plungers 88 

Comunicam-nos os autores do enciclopédico volume Utopian 

Thought in the Western World que, de entre tão grande e diversificado 

número de facções paroquiais, umas de tendência fundamentalmente se-
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cular, outras de tendência predominantemente religiosa, é possível in-

duzir e determinar cerca de seis discretos modelos utópicos, isto é, cerca 

de seis diferentes concepções doutrinárias de alcance político-social; 

mas, quer tivessem sido de natureza igualitária e populista, como as dos 

Levellers, dos Diggers e dos Ranters, quer de tipo elitista e arregimen-

tador, como a dos Fifth Monarchy Men, o facto é que todas elas postula-

ram-se como alternativas à ordem político-ideológica da monarquia 

Stuart, considerada como um regime a abater pelo que de despótico, 

corrupto e injusto comportava e significava. Em comum, com maior ou 

menor ênfase, o âmbito revolucionário ou reformista de tais concepções 

estruturou-se a partir de um vector ideológico com forte pregnância so-

cial, a esperança bíblica do milénio, a promessa do advento de um futu-

ro reino terrestre de 1000 anos governado directamente por Cristo, essa 

glosa cristã das visões apocalípticas do Antigo Testamento, espécie de 

quantificação numérica precisa da duração do quinto império vaticinado 

pelo profeta Daniel que haveria de concluir em esplendor e justiça o 

tempo humano da história.  

Não mencionando-o explicitamente, a "universal and mild Mo-

narchy through Heaven and Earth", a que Milton se refere no trecho su-

pra-citado, mais não é do que uma alusão à quinta monarquia ou quinto 

império, vaticinado por volta de 165 a.C., num contexto histórico e ide-
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ológico particular da história do povo hebraico, precisamente pelo pro-

feta Daniel, o autor do primeiro apocalipse canónico hebraico.  

São por de mais conhecidas as teses militantes pró-puritanas e 

anti-Stuart de John Milton, que chegou mesmo a justificar e a funda-

mentar teoricamente a necessidade do regicídio, no ensaio The Tenure 

of Kings and Magistrates (1649). Durante a década de 40 essas mesmas 

convicções, empoladas pelo extremar da guerra civil e pela expectativa 

da derrota dos "royalists", acalentaram-lhe visões e inspiraram-lhe após-

trofes de nítido recorte milenarista. Mas se não restam dúvidas quanto à 

convicção de Milton, sustentada, pelo menos, durante o período revolu-

cionário, de ter considerado a história da Inglaterra como reveladora de 

um desígnio transcendente e de ter tomado a nação inglesa como um 

instrumento da vontade salvífica ou peça chave do plano apocalíptico de 

Deus, já o mesmo não sucede quanto ao teor do seu milenarismo, que 

era, muito provavelmente, mais metafórico e literário, do que efectiva-

mente sentido e entendido como uma inevitabilidade a ocorrer com a 

queda da monarquia e a liquidação da dinastia dos Stuart. 

 O mesmo não sucedeu com os Fifth Monarchy Men. Falamos, 

concretamente, de uma corrente sectária de índole religiosa e política, 

que, segundo o cômputo feito por um dos seus doutrinadores, Cris-

topher Feake, citado por B.S. Capp – este último, autor de um dos mais 

aprofundados estudos históricos sobre este movimento –, chegou a ter 
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milhares de adeptos, cerca de 40.000 em 1659, e cuja prática social foi 

inspirada, no essencial, por uma devota e sincera expectativa milenaris-

ta, permeada por um forte vector utopizante: a do advento iminente, em 

Inglaterra, do reino glorioso e de felicidade terrena governado por Cris-

to 89 

Movimento urbano com forte implantação na cidade de Londres, 

mas com congregações distribuídas por quase todas as principais cida-

des das províncias da Inglaterra, sobretudo nas do sul, o número real 

dos adeptos da Fifth Monarchy, segundo B.S. Capp, não terá, muito 

provavelmente, ultrapassado os 10.000 membros, cifra, no entanto, mais 

do que suficiente para provar, não apenas a importância social, política 

e ideológica que este movimento alcançou na época, mas também para 

testemunhar a perene vitalidade do milenarismo – neste caso moldado e 

adequado às circunstâncias históricas inglesas –, enquanto manifestação 

concreta do espírito da utopia.  

Muito embora as ideias profética-milenaristas dos doutrinadores 

dos Fifth Monarchy Men tivessem começado a tomar forma escrita e 

programática no início da guerra civil, foi na década de 50, logo a seguir 

à execução do monarca Charles I, que a militância política deste movi-

mento e a disseminação dos seus ideais exerceu uma maior influência na 

sociedade e na política inglesas. Mas como caracterizar sinteticamente 

esta facção político-religiosa? Desde logo, inscrevendo-a ideologica-
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mente na "senda do milénio", para utilizar o título da famosa monogra-

fia de Norman Cohn, dedicada aos movimentos e às seitas apocalípticas 

medievais. Do ponto de vista doutrinal, a sua designação e a sua difusa 

teorização inspiraram-se literalmente na Bíblia (neste sentido, e de 

acordo com a classificação de James Holstun, acima mencionada, o mi-

lenarismo-utópico dos Fifth Monarchy Men é de tipo hermenêutico); do 

ponto de vista da sua composição social, nele se congregaram grupos e 

estratos heterogéneos, gente comum do povo, comerciantes e artífices, 

oficiais do exército, membros do clero puritano.  

À maneira da designação adoptada no Apocalipse de S. João pa-

ra definir os eleitos que haveriam de governar com Cristo, os seus 

membros auto-nomearam-se de "saints", mas também, à maneira da de-

signação numérica adoptada no Apocalipse de Daniel para definir a mo-

narquia terrestre governada por Deus, viram-se a si mesmos como a le-

gião, a vanguarda, dos seres escolhidos para precipitarem o derrube da 

"fourth monarchy" –o derradeiro império mundano e anti-divino do mal 

– e promoverem as condições para a implantação da "fifth monarchy".  

Relembrando a doutrina das falsas ou mistificadoras representa-

ções de Bacon, poderíamos dizer que para os Fifth Monarchy Men a 

profecia teleológica bíblica foi o seu "ídolo do foro"; a assunção de per-

tencerem ao escol eleito da nação eleita para assessorar o governo de 
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Cristo, o seu "ídolo da tribo"; a indefectível esperança acerca de um fu-

turo redentor e redimido do caos da história, o seu "ídolo da caverna". 

O facto de a Inglaterra ter sido o palco e o povo inglês o prota-

gonista principal da primeira reforma da igreja cristã do ocidente, isto é, 

o facto de a Inglaterra ter-se assumido como o grande estado protestante 

europeu do século XVII, forneceu, à época, nesse país, razões fortes pa-

ra a germinação da tese nacionalista anglocêntrica, perfilhada não só por 

Milton, mas partilhada por todas as congregações religiosas ingleses 

não católicas – da oficial anglicana à pletora de outros credos confessi-

onais de cariz calvinista-protestante – de que o seu destino transcenden-

te era liderar o combate contra as forças do mal, identificadas com o ca-

tolicismo romano; em suma, de que a Inglaterra era ineludivelmente – 

como escreveu Milton – a nação messiânica, a nação eleita que se devia 

preparar para a batalha de Armagedon. Bastaria – como bastou – que a 

conjuntura política viesse a ser favorável, que tivesse deflagrado – co-

mo deflagrou – uma guerra civil com uma forte motivação religiosa, pa-

ra que se propagasse, com o inevitável extremar de paixões e de razões 

irredutíveis, uma atmosfera generalizada e saturada de convicções mile-

naristas e apocalípticas – de uma atmosfera, afinal, com retorno cíclico 

e aprazado no palco da civilização e da história das sociedades ociden-

tais, e que se caracteriza, nos seus traços essenciais, por fazer do adver-
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sário político a Besta a ser abatida pela mão justa e instrumental de 

Deus ...   

Eis então que, na lógica reverberadora e reverberante dos pro-

cessos revolucionários sujeitos à sedutora promessa do bem futuro, na 

lógica tutelada pela literalidade e modelada pela unilateralidade do Li-

vro Sagrado, se difunde na Inglaterra da segunda metade de seiscentos a 

crença que a queda da monarquia Stuart abria caminho para a monar-

quia de Cristo. No afã de se prepararem para essa inevitável epifania de 

glória e redenção, os adeptos da Fifth Monarchy, a vanguarda dos "san-

tos", os eleitos da nação eleita não se mostraram, todavia, consensuais, 

nem quanto à natureza política do regime a ser implantado (se monár-

quico, se republicano), nem quanto às condições em que Cristo se mani-

festaria, permaneceria e governaria na Terra (se em pessoa, se no prin-

cípio, se durante ou no fim do milénio). As teses variaram entre a sensi-

bilidade pré e pós-milenarista, isto é, entre os que creram na vinda pré-

via de Cristo como condição para a inauguração do milénio e os que 

sustentaram a necessidade de se criarem as condições materiais prévias 

para o segundo advento de Cristo. Houve quem, como John Tillinghast, 

clérigo da igreja Independente, concebesse a Quinta Monarquia como 

uma era final dividida em dois estádios ou reinos, o reino da pedra, "The 

Kingdom of the Stone" - também definido como o do crepúsculo, o do 

trabalho, "the working kingdom", organizado e governado pelos santos 
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– e o reino da montanha, The "Kingdom of the Mountain" – o da aurora, 

o reino de Cristo, da recompensa e da bem-aventurança dos santos90 

Mas atente-se que tudo isto estava previsto para suceder na terra, não 

tendo portanto correspondências ideológicas com o estado de bem-

aventurança eterna, com a sétima idade, ou o sábado perpétuo, tal como 

Santo Agostinho a caracterizou no último capítulo da Cidade de Deus. 

Sensivelmente dois séculos mais tarde, Marx, Engels e os seus 

mais reputados discípulos conceberiam em muitos dos seus escritos po-

lítico-filosóficos – naturalmente com outros pressupostos, com outra 

linguagem, com outros métodos e outro alcance teórico, porém fazendo 

uso do mesmo tipo de lógica determinista e de coloração profética-

utópica – o estádio final da história em dois tempos, sendo que o pri-

meiro se caracterizaria por ser o da sociedade do trabalho, socialista, or-

ganizada e governada pela vanguarda da classe operária, estádio de 

transição, indispensável ao início da segunda era, a da sociedade livre, 

paradisíaca comunista – de que uma possível representação literária 

utópica, como vimos neste trabalho, e num contexto específico do nosso 

argumento, é a que nos foi legada por William Morris em News from 

Nowhere.  

Para os homens da quinta monarquia havia pois que reformar a 

sociedade inglesa, para que ela merecesse ser directamente governada 

pelo Filho de Deus, até porque Deus, presumivelmente, era inglês ... –  
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como havia declarado, não com espírito de humor britânico, mas com 

espírito patriótico anglómano – um entusiasta precursor anglicano desta 

corrente milenarista, John Aylmer, exilado por Mary Stuart e depois 

nomeado bispo de Londres91. E que melhor modelo social poderia ser 

esse do que o fornecido pela própria Bíblia, mais concretamente pelo 

Antigo Testamento, pela lei de Moisés, pelos versículos do Pentateuco, 

ordenadores da vida social e individual dos israelitas, desse povo que 

em tempos remotos foi o depositário da vontade de Deus, quando a na-

ção e o povo ingleses ocupavam ainda um lugar virtual nos planos pro-

videnciais de redenção final da história? 

Milhares de pessoas não só acreditaram como militaram para 

que a Commonwealth da Inglaterra se transformasse numa espécie de 

réplica da Canaã bíblica, um simulacro do reino do Deus de Israel na 

terra inglesa, animados que estavam pela utopia teleológica da plenitude 

existencial. Muitos conventículos filiados neste movimento, animados 

pelo fervor pré-milenarista e apocalíptico, conspiraram contra a ordem 

dominante, chegando mesmo a recorrer à força armada para desencadea-

rem tumultos e rebeliões; alguns ameaçaram incendiar Londres, e, se 

bem que não tenham feito perigar o regime e a autoridade de Cromwell, 

não deixaram de lhe inspirar a suspeita e o temor políticos: este, já de-

pois de os ter neutralizado politicamente, tê-los-á caracterizado do se-

guinte modo: "they had tongues like Angels, but had cloven feet" 92.  
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William Aspinwall (1630-1662) foi um deles; moderado porém 

na doutrinação da fifth monarchy, opôs-se à via revolucionária, defen-

dendo mesmo a colaboração dos "santos" com os governos da "quarta 

monarquia". Ex-diácono puritano, viveu na colónia de Massachussets, e, 

regressado a Inglaterra em 1652, escreveu vários tratados de teor pós-

milenarista onde preconizou a implantação de um regime político teo-

crático, a ser governado pelos puros, inspirados pela lei de Cristo.  

Decorria o ano de 1653 quando publicou em Londres A brief de-

scription of the Fifth Monarchy or Kingdome, that shortly is to come 

into the World. Dividido (simbolicamente) em cinco capítulos, este pe-

queno tratado político-administrativo procurava demonstrar e provar (i) 

que a implantação da quinta monarquia era iminente e inaugurar-se-ia 

em Inglaterra; (ii) que Cristo assumiria a função messiânica de ser o seu 

monarca; (iii) que esta monarquia seria hierarquicamente administrada e 

organizada pelos santos eleitos; (iv) que Cristo seria o seu supremo le-

gislador; (v) que a sua necessária implantação seria acompanhada por 

um estado de graça e de virtuosa vivência colectiva.  

Para comunicar peremptoriamente a sua crença quiliástica, As-

pinwall começa por praticar neste seu opúsculo aquilo que os lógicos 

costumam designar por petitio principii 93 – começa por declarar como 

universalmente comprovado aquilo que não prova logicamente, aquilo 

que não decorre de premissas maiores e menores de um juízo prévio e 



 676 

encadeado, mas tão somente de um argumento fideísta; isto é, para 

afirmar que o advento da quinta monarquia era uma evidência que esta-

va para se realizar em breve, Aspinwall, fundando-se tão somente na au-

toridade oracular da Bíblia, particularmente nas profecias de Daniel, 

inicia a redacção da primeira frase do seu primeiro argumento pelo em-

prego de uma conjunção conclusiva (illative conjunction):  

 

Therefore that there is such a thing as a fifth Monarchy to be expected in the 

world, is evident from Daniels vision, Dan. 7. where he saw four Beasts, in-

terpreted to be four Kings or Kingdomes, v. 17. 23. or four sorts of Monar-

chy, and all of them arising out of the earth, or modelled & moulded by hu-

mane prudence.94.  

 

Para este escrupuloso milenarista, a quarta monarquia, metoni-

micamente identificada com a dinastia Stuart, não só representava a úl-

tima construção de governo forjada exclusivamente pela vontade do 

homem, mas também, pela extensa longevidade da sua duração e pela 

intensa perversidade da sua natureza, era portadora de sinais auto des-

trutivos. E depois de cotejar os acontecimentos que levaram à ascensão, 

ao derrube e condenação à morte do monarca inglês Charles I com a 

primeira visão do apocalipse do profeta (e na qual, recorde-se, narra-se, 

no capítulo VII, uma estranha agitação de protuberâncias ósseas que 

despontam na cabeça do quarto animal com que sonhara Daniel, mais 



 677 

concretamente de onze chifres, o último dos quais, o mais horrendo e 

minúsculo, com olhos e boca vociferante, decepador de outros três que 

o precederam), isto é, depois de recorrer à prefiguratio interpretativa, 

neste caso à similitude entre o presente histórico inglês seiscentista e o 

passado judaico bíblico, Aspinwall infere que a destruição da monar-

quia Stuart mais não significava que o prenúncio da destruição inevitá-

vel de todos os vestígios do poder sacrílego mundano. Razão suficiente, 

a seu ver, para, em plena conformidade com o teor da profecia bíblica, 

inferir e proclamar – e daí a necessidade de serem adoptadas as medidas 

político-administrativas da lei mosaica por ele preconizadas – a vinda, 

para breve, do reino de Cristo. Sustentando sempre o primado da inter-

pretação literal sobre a interpretação alegórica da palavra oracular, pra-

ticando a leitura fechada, diríamos nós, a leitura que fornece um sentido 

unívoco ao que é deliberadamente equívoco, a leitura feita em linha rec-

ta do que é formulado com sinuosidades metafóricas – "If it be yet said 

that all these expressions are Metaphorical, I deny it, nor can it be safe 

for us to coin metaphors of Scripture, where no necessity doth require it 

[...] Wherefore I conclude, that it is safeth for us to take the plaine mea-

ning of the words, unlesse the holy Ghost had elsewhere declared 

himselfe right the contrary"95 – Aspinwall, tomando o vaticínio bíblico 

como um princípio de explicação irrefutável ajustado ao caso inglês, 

postula, com convicção dogmática, um nexo de causalidade entre as cir-
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cunstâncias históricas verificadas no seu tempo e o acontecimento epi-

fânico profetizado para o fim dos tempos : 

 

And the last of those horns or Kings, is differenced from the rest of the horns, by the 

extent of his sovereignty over 3 Kingdoms, v.8.24. and by his fierce and arrogant 

persecution of the Saints, v.25 [...] All which was fulfilled in Charles, late King or 

absolute soveraign of 3 Kingdoms, a fierce & arrogant Tyrant & persecuter of the 

Saints, whose dominion continued till the judgement was set, to wit the Parliament, 

and High Court of Justice, who flew the Beast, and utterly overthrew his dominion, 

by an Act made against Kingly power. The Beast or chief Soveraign, was stain or 

beheaded, v.11 [...] This is the doom of the littlle horn, or soveraign of 3 Kingdoms 

[...] As touching the other 7 Kings, or horns under this fourth Monarchy, they have a 

little prolonging in life granted after the death of Charles Stuart [...] But the space 

will be short, it will be but for a season and time, v.12. and then will their lifes goe 

for it, as well as Charles, and then these four Monarchies being destroyed, the fifth 

Kingdom or Monarchy follows immediately, v. 27. 96  

 

Segundo Aspinwall, a morte de Charles Stuart – "arrogant Ty-

rant & persecuter of the Saints" – e a concomitante liquidação da sua 

soberania política sobre os três reinos de que era monarca – da Inglater-

ra, da Escócia e da Irlanda – sufragada pelo Parlamento, o qual também 

aprovara uma lei de carácter irreversível e irrevogável "made against 

kingly power", mais não eram, portanto, do que eventos confirmadores 

e descodificadores do significado da primeira visão de Daniel, quando 
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este se referira à eliminação do chifre mais aterrador, dos dez chifres 

(dos dez reis), que ostentava o quarto animal (a quarta e derradeira mo-

narquia do mal) que observara em sonhos. Estirando, por forçados pro-

cessos numerológicos, as analogias entre o discurso bíblico e a realida-

de histórica, ou melhor, submetendo a leitura dos acontecimentos políti-

cos coevos ao espartilho, para mais críptico, do discurso profético-

bíblico, Aspinwall concluía assim que a morte do rei inglês abria cami-

nho à vinda do rei dos Céus. E, muito embora perdurassem vestígios da 

quarta monarquia, em breve a quinta seria inaugurada e, com ela, a di-

nastia do Cristo-rei.  

Mas antes da vinda do divino monarca, a sociedade dos homens 

santos deveria estar administrativa e politicamente organizada, deveria 

estar preparada para O acolher e à Sua soberana dignidade. Ora, são os 

princípios gerais que enformam esse modelo de organização social de 

que se ocupam os ponto 3 e 4 da Brief Description. Segundo Aspinwall, 

a quinta monarquia, pelo menos neste primeiro estádio anterior à vinda 

de Cristo, seria governada de maneira autoritária, centralizada e hierar-

quizada pelos eleitos, ou seja, pelos santos, os soldados de Cristo, the 

Lambs Military Officers, os quais desempenhariam uma função congé-

nere da que fora exercida, entre os hebreus, pelos Juízes, mencionados 

no Antigo Testamento. Dessa milícia emergiria "the supreme Councel 

of he State or Nation" que teria por dever não só governar como promo-
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ver a dilatação da soberania do reino de Cristo e combater o reino do 

anticristo até à sua completa destruição (de se preparar para a batalha de 

Armagedon). Interpolando constantemente passagens dos mais diversos 

livros do Antigo Testamento para fundamentar o ordenamento desta so-

ciedade, Aspinwall concebia, portanto, o exercício da administração pú-

blica como uma tarefa a ser exercida pelos melhores – pelos mais sábios 

(à maneira de Platão) ou pelos que haviam logrado refinar ou purificar a 

sua alma (à maneira dos alquimistas) – escalonados em dois níveis hie-

rárquicos: "As for the Officers of this Kinddome, they are of two sorts: 

The Supreme Officers are either Kings, Rulers, or Governors [...] The 

Subordinate Officers are, either Judges, Overseers, or Exactors".97. To-

dos os que desempenhassem funções de chefia deveriam possuir uma 

qualidade carismática, a que foi explicitada por Isaías segundo um sími-

le alquímico:  

 

These all of them who exercise any place of Authority, power or truth, 

whether Civil or Military, within this dominion, must be Saints. [...] The su-

pream Councellours and Judges under them, shall be holy men, thouroughly 

purged, Isa. I. 25,26. The words are very emphaticall, I will refine according 

to purity, thy tyn; alluding to the manner of Refiners of mettal, who melt their 

mettal upon the test until the tyn or allay be separated or wasted, and the met-

tal reduced to its fineneness.98  
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Porém, os funcionários subordinados – divididos em "Judges", 

"Clerks", "Collectors of Customs and Tributes", "Treasurers", generi-

camente designados por "Exactors" – estariam submetidos à observação 

e fiscalização dos "Visitors" ou "Overseers". Para prevenir fraquezas 

nesta fase de transição para o reino da glória governado directamente 

por Cristo, o exercício do poder executivo e judicial deveria ser assim 

limitado e sujeito ao controlo de uma instância fiscalizadora, constituída 

por homens "of singular wisdom, courage, faithfulness and integrity"99, 

espécie de guardiões supremos da sociedade, seres totalmente purifica-

dos pela acção educativa das "Churches (which are Gods refining hou-

ses)"100, seres austeros e moralmente incorruptíveis, "fit for such and 

such employment. Not to gratifie friends and acquaintances, much lesse 

men that carry an outward splendor in the world, and out of corrupt and 

covetous principle seek to croud themselves into places of gain and 

profit"101. Como se pode constatar, diferentes graus de pureza anímica e 

de preparação ético-espiritual determinavam o exercício de diferentes 

funções administrativas e governativas, escalonando-se hierarquicamen-

te os santos na execução das breves e singulares leis de Cristo – o qual, 

em virtude de ter deixado gravado nos evangelhos os princípios simples 

e essenciais que deveriam orientar a conduta individual e social do ho-

mem, princípios aplicáveis, por extensão, à futura sociedade cristã e 

ecuménica do fim da história, era considerado o supremo legislador da 
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Fifth Monarchy. A disciplina divina determinava, pois, a existência de 

muitos magistrados e de muitos burocratas que tinham por finalidade 

suprema integrar, orientar e educar as massas para o futuro estado de 

graça colectivo. 

E aqui vale a pena fazer uma pausa, para relembrar que a obses-

são pela regularidade, estabilidade e uniformidade de muitos planos de 

sociedades ideais releva, como tivemos ocasião de referir no ponto 5 do 

capítulo I deste trabalho, de uma noção totalitária e dirigista que remon-

ta à República de Platão e que se prolonga, sob a forma de denúncia 

irónica, até às narrativas anti-utópicas do século XX, passando, claro 

está, pela Utopia de Thomas More.  

Este último concebeu, pela voz do seu heterónimo, o narrador 

marinheiro-português, um sistema de organização social e de governa-

ção para a sua "óptima República" assente no poder representativo dos 

"officers". Nas cidades da ilha da Utopia cada grupo de trinta famílias 

era governado por um magistrado, o "Syphograunte" ou "Philarche"; 

dez "Syphograuntes" estavam, por seu turno, funcional e hierarquica-

mente submetidos ao poder de um magistrado superior, o "Tranibore". 

Cada cidade tinha duzentos "Syphograuntes", os quais, por voto secreto, 

elegiam para governador da cidade um dos quatro candidatos por si 

propostos (um por cada quarto da cidade) e cuja nomeação devia ser 

previamente aprovada pelo Conselho dos vinte Tranibores.102 A dife-
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rença essencial quanto à qualidade electiva destes funcionários exem-

plares utopianos relativamente aos "Lambs Military Officers" referidos 

na Brief Description é que eles eram escolhidos por voto democrático 

humano e não por um carisma espiritual, não por uma graça divina. Di-

ferença mais do que suficiente para não confundir o alcance ficcional e 

doutrinal da "óptima República" com o teor desta "Breve Descrição da 

Quinta Monarquia", enquanto modelo característico de uma sociedade 

teocrática.  

A obsessão pelo planeamento administrativo, pelo arregimentar 

social é, todavia, um dado comum a reter destes dois avatares ou exem-

plos discretos do espírito da utopia. Planeamento que, no caso dos pro-

gramas milenaristas, pôde mesmo chegar à minúcia de um sistema como 

o que foi concebido por John Eliot. Este ministro da igreja puritana na 

New England foi o autor de um tratado milenarista inspirado no teor e 

na numerologia do apocalipse de João e não no de Daniel, publicado em 

Inglaterra, em 1659, por Livewell Chapman – o editor inglês dos trata-

dos sobre a quinta-monarquia, ele próprio um convicto adepto milena-

rista – com o título The Chriftian Commonwealth or the Civil Policy or 

the Rising Kingdom of Jesus Christ. Aí, Eliot, à maneira de Aspinwall e 

prosseguindo o mesmo tipo de argumentos pós-milenaristas, declarava 

estar iminente a inauguração do reino de Cristo na Grã Bretanha: 
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I mean, the Lord Jesus will bring down all people, to be ruled by the Institu-

tions, Laws and Directions of the Word of God; not only in Church-

Government and Admnistrations, but also in the Government and Admistra-

tions of all affairs in the Commonwealth [...] And great shall be his Domin-

ion: for the Stone Christ shall grow to be a mountain filling the whole earth: 

all men submitting to be ruled by the word, in civil, as well as Church-affairs. 

Now it seemeth to me that the Lord Christ is now accomplishing these things 

in Great Britain [...] the time being come that the Lord is about to shake all 

the Earth, and throw down that great Idol of Humane wisdome in Govern-

ments, and set up Scripture-Government in the room thereof.103 

 

A dominante qualidade profético-religiosa deste opúsculo não é, 

porém, destituída, como dissemos, daquela característica obsessão uto-

pista pela meticulosa organização funcional e pelo escrupuloso planea-

mento administrativo da sociedade civil. Para o clérigo John Eliot, a 

"Christian Commonwealth", digna de acolher a soberana epifania de 

Cristo, capaz de assegurar uma paz duradoura entre os seus concida-

dãos, deveria organizar-se segundo o princípio da governação electiva e 

de acordo com o sistema decimal prescrito por Deus no Antigo Testa-

mento, mais concretamente no Livro do Êxodo – cuja matéria narrativa 

concerne, como se sabe, a fuga das tribos judaicas, conduzidas por Moi-

sés, da terra de servidão do Egipto para a terra prometida de Canaã. A 

ordem divina na terra ( a começar na e pela terra da Grã-Bretanha) deve-
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ria ser composta por duas categorias de governadores ou "rulers", os 

que integravam a "single Platforme" e os que integravam a "Superior 

Platforme of Government", emanada da primeira instância de governo. 

O capítulo II ocupa-se em explicar o número de pessoas que cada "ru-

ler" podia efectivamente governar, em concordância com a norma mo-

saica de que a sociedade ordenada por Deus pressupunha a existência de 

"orders", agremiações de dez, cinquenta, cem e mil homens, cada qual 

dirigida respectivamente por um líder eleito e submetido à autoridade 

do líder da ordem superior. Tomando à letra a rigorosa correspondência 

decimal mencionada nos versículos do Êxodo – o que implicava que um 

"Ruler of ten" pudesse governar até dezanove pessoas, e os "rulers" das 

ordens superiores governar sempre na mesma proporção, ou seja até ao 

número imediatamente inferior à segunda meia centena, à segunda cen-

tena ou ao segundo milhar –, Eliot conclui que "one Ruler of a thousand 

may, in case all the orders under him be at the fullest, rule over 8436 

which ordinarily, amounteth to 33687 souls [...] for one head of a Fami-

ly, there be at leaft three more souls of women and children: so that four 

times 8436 amounthed to 33687 soules".104. Os capítulos subsequentes 

até ao final, o oitavo, sempre enxertado com paráfrases bíblicas funda-

mentadoras das teses expostas pelo piedoso autor, tratam das incumbên-

cias e prerrogativas dos diferentes "rulers" e da natureza das instituições 

necessárias ao cumprimento da lei de Deus. O conteúdo do projecto 
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constitucional de ordenamento da "Christian Commonwealth" e o mo-

delo de governo divino dos negócios humanos – "the civil policy" – 

 que, segundo Eliot, deveriam reger a administração da nação inglesa – 

a nação pioneira a caminho de um estado de glória e santidade, funda-

dora das instituições para o acolhimento do governo universal de Cristo 

–, mais não era do que um catálogo de regras e princípios de incidência 

social, política e administrativa postulados na Bíblia, um breviário de 

normas veterotestamentárias, idiossincraticamente justapostas numa 

unidade sincrética de sentido e de alcance social, um exercício de trans-

literação da letra do texto das Sagradas Escrituras para a letra do texto 

legislativo, (pretensamente) modelador e ordenador da realidade políti-

co-social inglesa, e, por extensão, do mundo inteiro, do século XVII.   

Já em 1653, um outro doutrinador milenarista, John Brayne, res-

peitado e admirado pelos homens da quinta monarquia, embora ele pró-

prio não fosse um militante deste movimento, tinha-se mostrado ainda 

mais redutor e normativo na concepção do seu projecto constitucional 

para a sociedade futura inspirada na benigna vontade divina. Em seu ju-

ízo, a nova e derradeira ordem social e institucional seria integralmente 

reformada – (a dado passo, Brayne invectiva ameaçadoramente a natu-

reza ímpia e o papel deseducador da instituição universitária – "Ye Uni-

versities, the wrath of God will break out upon you; your dayes are 

numbered and your time neer come, in which you will see that is not a 
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reformation will serve your turn or save you from the decree"105) – e en-

formada pelo teor judicativo dos dez mandamentos. Para John Brayne o 

legislador indisputável não seria assim Cristo, mas o próprio Iavé, o 

inspirador das primeiras tábuas da lei que haviam fornecido fórmulas de 

socialização e de civilidade às primitivas tribos dos Judeus. Daí que 

Brayne, que também toma como destinatário imediato da aplicação das 

suas teses a Inglaterra, e como destinatário mediato o mundo inteiro, te-

nha adoptado como modelo de organização para a futura sociedade da 

bem-aventurança o formulário-síntese da normatividade positiva que 

regulamentou a vida social da antiga sociedade tribal judaica. O título 

da obra é por si só elucidativo: The New Earth, or The True Magna 

Charta of the past AGES, and of the AGES or World to come: called the 

Jews Commonweal. 

Poderíamos fornecer mais exemplos e determo-nos num exercí-

cio de comparação sobre as divergências e convergências de tratados 

milenaristas setecentistas ingleses que relevam da leitura literal das pro-

fecias bíblicas, em particular das do profeta hebraico Daniel, para pro-

var da perenidade de uma forte propensão do espírito da utopia, a que se 

relaciona com o tempo futuro perfeito. Basta apenas aduzir o seguinte 

excerto do tratado sobre a quinta monarquia de Aspinwall para ilustrar 

essa benigna esperança: 
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The benefits of this Monarchy are exceeding great, both in respect of spiritual 

and temporal blessings. It far exceeds all other Monarchies, both in the per-

fect constitution of all civil and ecclesiastical administrations, and in the 

fruits and effects of both. In the Common-wealth there shall no be no Tyran-

ny, Isa. 35. 9. but all brotherly love, mercy and truth, Isa. 65 25. & 11, 6, 7, 8. 

Rev. 22. 2. their leaves or their words shalbe of a healing vertue. Their Offic-

ers shall do righteoufly, Isa 11. 4, 5. Isa. 1. 25, 26 & 60.17. And from all 

these flows peace and tranquility, Psal. 85.10 & 72.7. Isa. 14.13. cessation of 

wars, Isa 2. 4. Mic. 4.3. Hos. 2.18. Isa. 33.20,21. store of provisions, Hos. 

2.21, 22, 23. Psa. 67.6. Amos 9. 13,14. and treasure, Isa 60.17. And all these 

blessings shall be accompanied withe health, Isa. 33. 24. and holiness, Zech. 

14. 20,21. This will be glory and happines of the Saints under the fifth Mon-

archy, in relation to civil Government.106  
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9. O princípio da quarta dinastia na história portuguesa e o princí-

pio do quinto império na utopia portuguesa. A revolução inglesa de 

1640 e a revolução portuguesa de 1640, eventos históricos indutores 

de sentimentos nacionalistas messiânicos e de vaticínios milenaris-

tas-utópicos. O vector utópico do sebastianismo. 

 

 

No Portugal de seiscentos, a tese profética-utópica da quinta 

monarquia, inspirada nas mesmas fontes bíblicas, teve uma designação 

mais hiperbólica, porém mais adequada à sua significação ecuménica e 

universalista, passando a nomear-se por Quinto Império. O seu mais es-

trénuo defensor e pregador foi, como se sabe, o padre jesuíta António 

Vieira (1608-1697). Mas não foi o único. No século XVII, a conjuntura 

ideológica, política e social do nosso país foi, tal como a inglesa, parti-

cularmente propícia a sondagens visionárias sobre o devir da pátria e do 

mundo. As posições profética-milenaristas de teor lusocêntrico que se 

divulgaram e propagaram em Portugal, sobretudo nos decénios que de-

correram entre 1630 e 1670, isto é, durante o período que mediou entre 

o crescendo da expectativa popular da restauração e a fase da reconsoli-

dação da soberania nacional, caracterizaram-se pela irrupção mais ou 

menos generalizada daquela eufórica esperança messiânica-nacionalista 

e por aquela voltagem ideológica revolucionária indutora de utopismo – 
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que já encontrámos registada em Fernão Lopes – isto é, por manifesta-

ções volitivas-afectivas e por produções discursivas análogas às que de-

flagraram sensivelmente no mesmo período em Inglaterra. Análogas, 

mas não idênticas. Porque os particulares políticos e ideológicos das 

duas conjunturas históricas foram naturalmente diferentes: enquanto em 

Inglaterra se desenrolou, a partir de 1629, um conturbado litígio entre os 

poderes legislativos do parlamento e as pretensões de governação abso-

lutista, legitimadas pela teoria do direito divino, do rei Carlos I, em Por-

tugal assistiu-se, a partir mais ou menos da mesma data, e como efeito 

do sentimento nacionalista anti-castelhano, a um processo de diviniza-

ção dos atributos da soberania e do poder absoluto na pessoa do duque 

de Bragança e futuro rei D. João IV; enquanto em Inglaterra a conjuntu-

ra ideológica de excepção foi sincrónica de uma guerra civil, em Portu-

gal foi-o de uma guerra de independência; enquanto em Inglaterra a 

guerra civil concluiu-se com a suspensão temporária da ordem instituci-

onal monárquica e o início do interregno republicano, em Portugal a re-

belião contra o ocupante estrangeiro teve como epílogo a restauração e 

o reforço da ordem monárquica nacional e o começo de uma nova di-

nastia; enquanto em Inglaterra largos segmentos da população rejeita-

ram a dignidade da pessoa do monarca como representante da nação e 

do povo ingleses, em Portugal o sentimento popular hipervalorizou a 

função simbólica do "segundo corpo do rei", o que sobreveio ao desapa-
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recimento do corpo físico de D. Sebastião em Alcácer Quibir, do corpo 

imperecível da dignidade real, encarnado na pessoa de D. João IV, o ga-

rante da continuidade da soberania nacional portuguesa107; enquanto em 

Inglaterra o monarca Charles Stuart veio a ser identificado pelos con-

ventículos puritanos como o Anti Cristo e o perseguidor dos "Santos", 

em Portugal o monarca D. João de Bragança veio a ser identificado pela 

fortíssima corrente messiânica de índole sebastianista, judaica e cristã, 

com o encoberto, com o Messias com o imperador do mundo, a cabeça 

do Quinto Império; enquanto em Inglaterra a seita dos Fifth Monarchy 

Men articulou-se, nas suas contradições e secessões, com o vector ideo-

lógico dominante do protestantismo anglicano e puritano, em Portugal 

as teses do Quinto Império, inscritas no âmbito da expectativa messiâni-

ca e preconizadas pela seita sebastianista, cruzaram-se com os dogmas 

da igreja católica e colidiram com a sua instância fiscalizadora, o seu 

temível órgão de perseguição e de adestramento religioso, político, so-

cial e cultural, o tribunal do Santo Ofício; finalmente, enquanto em In-

glaterra os prosélitos da profecia de Daniel identificaram o Messias com 

o Cristo regressado à Terra, em Portugal os seus confrades tenderam a 

atribuir essa função messiânica aos delegados de Cristo na Terra, ao 

monarca português e ao Papa (o Sumo Pontífice da Igreja de Roma, na 

versão de Vieira; o Papa Evangélico, na versão, de inspiração joaquimi-

ta, de D. João de Castro (1550-1623)108, o neto homónimo do célebre 
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vice-rei da Índia e o mais fervoroso crente, durante os primeiros decé-

nios da ocupação castelhana, do regresso milagroso de D. Sebastião). 

Não cabe no âmbito do nosso trabalho fazer o escrutínio autoral 

do sebastianismo nem procurar desfiar e desenredar tão revisitado e 

complicado mitema nacional: as suas origens lendárias e poéticas, os 

seus avatares, o seu desenvolvimento, as suas variações e transforma-

ções doutrinais, a sua filosofia, a sua literatura, a sua crítica têm sido e 

continuam a ser objecto tanto da investigação histórica como da pro-

blematização ensaística, num exercício contínuo de inquirição teórica 

que demonstra tratar-se de uma das mais intrigantes, distintas e polémi-

cas idiossincrasias da cultura portuguesa109 É apenas porque o sebastia-

nismo seiscentista – enquanto esperança messiânica nacionalista e mo-

dalidade particular de milenarismo – se deixa tocar pelo espírito da uto-

pia que interessa ser mencionado aqui. Em concreto, interessa-nos mais 

que o sebastianismo e os sebastianistas – (nesta designação incluindo os 

que creram piedosamente no regresso libertador de D. Sebastião, bem 

assim os que identificaram D. João IV com o Encoberto e lhe consigna-

ram uma missão emancipadora de transcendência providencial) – referir 

alguns textos de Vieira, que, cruzando-se com essa corrente messiânica, 

discorreram sobre o valor benigno do tempo futuro. Interessa-nos, pois, 

exemplificar o potencial utópico de formas ideais de pensamento que 

inspiradas pelo sebastianismo se nutriram do mito ocidental – (de ori-
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gem judaica, reforçado e recriado por enxertos da cultura celta, tal como 

esta foi propagada pela literatura arturiana) de um reino de glória go-

vernado por um monarca ungido e ressurgido – e o nacionalizaram e o 

transformaram na profecia utópica do quinto império. Tomemos, então, 

o sebastianismo seiscentista (e, por extensão, o sebastianismo em geral) 

como uma forma de messianismo nacional português com ressonâncias 

quiliásticas e utopizantes, determinado por um impulso mental colecti-

vo, catártico e sublimador – mas também desfigurador e idolátrico –, 

que despontou e floresceu num período crítico da história de Portugal, e 

cujo significado, superando a contingência cronológica das suas ori-

gens, se prestou, desde então, a finalidades ideológicas, a adaptações 

culturais e a construções literárias múltiplas. Convém, pois, precisar: (I) 

que, muito embora os dois processos não sejam isomorfos, tanto o ad-

vento do sebastianismo como a deflagração do sectarismo utópico-

profético seiscentista inglês ocorreram em conjunturas históricas propí-

cias e em contextos de grave crise política – em ambos os casos caracte-

rizados por uma ruptura temporária na continuidade dinástica – e de 

grande expectativa ideológica; (II) que na determinação de aspectos im-

portantes do messianismo sebástico confluem: (II-i) factores mítico-

religiosos supra-nacionais (o profetismo hebraico-cristão – os textos 

apocalípticos do antigo e novo testamentos – e medieval-peninsular, e.g. 

os popularizados vaticínios de Santo Isidoro – e substratos lendários de 
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origem celta); (II-ii) mas também antecedentes histórico-culturais favo-

ráveis à composição dos seus sonhos de grandeza (a epopeia dos desco-

brimentos, a construção e a evangelização de um império marítimo dis-

tendido pelos dois hemisférios do globo terrestre, a disseminação de 

profecias populares – as trovas do Bandarra – sobre o destino electivo 

da nação); (III) que esse messianismo utópico, ecoando o motivo da 

mentalidade semita de que as tribulações do presente são prenunciado-

ras de glórias futuras, traduz uma reacção psicológica colectiva de espe-

rança redentora, expressa em toda uma literatura de sublimação ideal 

face a um dado real de humilhação, opressão e frustração; (IV) que o 

princípio da esperança, que governa o espírito da utopia, segundo a li-

ção de Ernst Bloch, assistiu e presidiu à metamorfose desse messianis-

mo patriótico em messianismo ecuménico, quando, no seu processo 

evolutivo, se passou da expectativa mítica da libertação nacional por um 

rei ausente e desejado (D. Sebastião), ao sonho utópico da libertação de 

todos os povos da humanidade, sob a direcção de um rei presente e en-

tronizado (D. João IV e seus sucessores). Perdida que foi independência 

da nação portuguesa, que disputara e dividira com a nação sua opresso-

ra, a castelhana, o império do mundo, despontou no povo subjugado o 

sonho de recuperar as grandezas passadas, sublimando-as e projectando-

as para um iminente futuro, e, acicatado o sentimento do orgulho ferido, 

nele cresceu a esperança do resgate das tribulações presentes por um he-
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rói-libertador, por um ungido – (e após a restauração, os sectários sebas-

tianista dividir-se-iam, por causa do reconhecimento da identidade des-

se herói, em dois partidos, o sebástico e o joanino) – que aguardava en-

coberto a hora da sua aparição: não só ele resgataria a liberdade do seu 

povo como também o guiaria, por vontade divina, na fundação do der-

radeiro império terreal da justiça e da concórdia humanas. 
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10. O sentimento milenarista-messiânico-utópico em língua portu-

guesa quinhentista e seiscentista : das trovas proféticas do Bandar-

ra à apologia das coisas profetizadas do Padre António Vieira. As 

profecias messiânicas e as agruras inquisitorias sofridas pelo padre-

jesuíta. A difícil composição da 'história do futuro'. Outros tratados 

profético-milenaristas portugueses seiscentistas.  

 

 

Para a generalização e o fermento deste sentimento messiânico-

utópico seiscentista português muito contribuíram a difusão e a popula-

rização das célebres Trovas do Bandarra (1500?-1556?), sapateiro e po-

eta popular de Trancoso, a quem o Padre António Vieira, e, antes dele, 

D. João de Castro, reconheceram a dignidade de ser um profeta veraz, 

portador de um carisma oracular idêntico ao dos profetas bíblicos. Para 

o nosso assunto, basta apenas referir que das 159 estrofes, distribuídas 

pelos três "Sonhos" ou capítulos que integraram a primeira edição com-

pleta das Trovas, publicada em Paris em 1644, muitas foram compostas 

– com variações de sentido críptico, e a partir de fontes proféticas bíbli-

cas e peninsulares – num registo de predição escatológica que atribui a 

Portugal e a um seu monarca o cometimento de feitos messiânicos com 

benignos efeitos à escala planetária110. Essa escatologia bandarrista po-

de-se resumir e ilustrar mediante a montagem das seguintes paráfrases: 
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(i) postulado o destino da nação escolhida (silogismo maior) – "Portugal 

tem a bandeira / Com cinco Quinas no meio, / E segundo vejo, e creio, / 

Este é a cabeceira, / E porá sua cimeira, / Que em Calvário lhe foi dada, 

/ E será rei de manada / Que vem de longa carreira"111; (ii) postulado o 

carisma messiânico do rei dessa nação (silogismo menor) – "Este rei 

tem tal nobreza, / Qual eu nunca vi em Rei: / Este guarda bem a lei / Da 

justiça, e da grandeza"112, (iii) segue-se o prognóstico da fundação do 

reino milenarista (conclusão), "Tirará toda a escória / Será paz em todo 

o Mundo"113 – e, com ele, o cumprimento da utopia "cristocênctrica"do 

fim glorioso dos tempos: "Todos terão um amor, / Gentios como pa-

gãos, / Os judeus serão Cristãos, Sem jamais haver error "114.  

Um silogismo profético-utópico perfeito... a que se pode contra-

por a pergunta/resposta do próprio Bandarra:  

 

Muitos podem responder, 

E dizer: 

Com que prova o sapateiro 

Fazer isto verdadeiro, 

Ou como isto pode ser ? 

Logo quero responder 

Sem me deter. 

Se lerdes as Profecias 

De Daniel e Jeremias 
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Por Esdras o podeis ver. 115 

 

A par da obscura polissemia do discurso profético, a par da am-

biguidade críptica que atravessa todo o discurso assumidamente oracu-

lar – (Lúcio de Azevedo, o primeiro historiador do Sebastianismo, defi-

niu assim as profecias do Bandarra: "Frases de extravagante contextura, 

termos que punham em conflito as ideias, torrente verbal que ocorria ao 

sabor do ritmo e da rima "116) – há que referir ainda, no que toca aos va-

ticínios não-canónicos, uma outra característica do discurso profético, 

que é, como já dissemos acima, a da sua enunciação por petições de 

princípio – "Se lerdes as Profecias [...] o podeis ver" –; petições que re-

enviam o fundamento último da sua suposta verdade para a autoridade 

do Livro Sagrado da Bíblia – Livro que, mesmo depois do renascimento 

humanista e das concepções cosmológicas sobre o infinito de um Gior-

dano Bruno (1546-1600), não perdera o seu valor referencial escolásti-

co, continuando a ser consultado, em muitas matérias, como uma espé-

cie de enciclopédia ou compêndio decifrador das verdades acerca da 

história do mundo, tanto relativas ao seu passado – desde a localização 

material do Paraíso, ao cômputo da idade da terra - como relativas ao 

seu futuro.  

E foi devido aos efeitos das suas temerárias sondagens nos "fu-

turos", sufragadas por Daniel e Jeremias, ao alastramento da publicidade 
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"das [suas] frases de extravagante "contextura" e à agitação que provo-

caram junto do povo, em particular junto dos cristãos-novos, que o 

Bandarra, acusado de propagandear ideias judaizantes, acabou por ser 

preso e "chamado à mesa" do Santo Ofício. Em troca da sua liberdade, 

foi coagido, por sentença inquisitorial de 3 de Outubro de 1541, a abju-

rar publicamente as suas profecias – as quais, assinale-se, muito prova-

velmente deveriam ter sido compostas em louvor e para enaltecimento 

do rei D. João III (1502-1557). Terá com certeza abjurado o Bandarra só 

para fugir ao cárcere e ao suplício, mas se a contrição pública em nada 

deve ter afectado as suas certezas íntimas, menos ainda o arrolamento 

das suas Trovas no Index da Inquisição deve ter impedido que conti-

nuassem a passar de boca em boca, de mão em mão – no que certamente 

constitui um caso exemplar de circulação de ideias panfletárias, revela-

dor da aptidão da literatura popular e oral em agir como instrumento de 

resistência política e como anúncio vital da esperança utópica.  

A fama do Bandarra profeta não declinou, portanto, com a sua 

morte. Pelo contrário. A 1 de Dezembro de 1641, num período de 

abrandamento da vigilância da Inquisição, ao celebrar-se o primeiro 

aniversário da restauração da independência nacional, a sua imagem 

chegou mesmo a ser colocada num altar da Sé de Lisboa: os sucessos da 

história real da nação pareciam admitir serem descodificados pela chave 

ideal dos seus versos e pareciam confirmar muito dos seus vaticínios. 
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Decorrido precisamente um século após a humilhante abjuração pública 

das Trovas, e apesar de elas continuarem a constar no Index, o povo tra-

tou de reabilitá-las, engrossando a opinião geral no reino de que o seu 

autor só podia ser um profeta inspirado. A tal ponto se generalizou essa 

crença que, para corroborar a tese nacionalista do favor divino dos direi-

tos de D. João IV, alguns versos das Trovas passaram mesmo a ser cita-

dos com o valor de prova jurídica nas apologias de justificação da causa 

nacionalista e independentista do reino de Portugal enviadas ao Papa e 

aos monarcas europeus. É muito provável que a redacção dessas apolo-

gias tenha tido a mão do diplomata itinerante ao serviço do novo rei, o 

jesuíta António Vieira. Este não tinha dúvidas que o Bandarra era profe-

ta veraz e que outros prodígios por ele vaticinados haviam de se reali-

zar. Entre eles, o da conclusão do "silogismo", acima parafraseado, isto 

é, o advento para breve do quinto império sob a messiânica orientação 

terreal de um rei português. E é assim que, no dia 1 de Janeiro de 1642, 

no sermão dos Bons Anos, o pregador jesuíta, sem citar Bandarra, mas 

tendo-o certamente em mente, promete, pela primeira vez, o império do 

mundo a Portugal e demonstra ser D. João IV o verdadeiro Encober-

to117. D. João IV morre em 1656, mas Vieira não desfalece na sua con-

vicção: durante mais de cinquenta anos vai fazendo e refazendo, em pú-

blico ou em privado, no púlpito ou através de cartas particulares, as suas 

exegeses e demonstrações, sempre fundamentadas em textos proféticos 
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bíblicos e nas Trovas do Bandarra, para demonstrar que os sucessivos 

reis, Afonso VI (1643-1683), Pedro II (1648-1706) e o primogénito des-

te, o príncipe D. João (1686-1686), seriam, nos seus respectivos reina-

dos, os imperadores do mundo118. O desmentido patético destas predi-

ções (que se inspiravam numa descomunal esperança no futuro) face à 

transparente ocorrência dos factos, à morte de D. João IV, à deposição 

de Afonso VI e ao falecimento prematuro do príncipe João, não inibi-

ram, pelo contrário, estimularam a fantástica capacidade dialéctica e so-

fística de Vieira em reformular os seus juízos assertivos, em repensar 

cálculos, adequando-os aos novos eventos e à evidência da necessidade 

histórica. Para esse fim, o dispositivo psicológico e hermenêutico que 

aplicou foi sempre o mesmo, o de subordinar a realidade à idealidade, 

os factos aos sonhos, o tempo presente ao tempo futuro. E mesmo quan-

do, no Brasil, em 1688, já na fase final da sua vida, Vieira reitera, pela 

última vez, o vaticínio do rei-messiânico português no Sermão de Acção 

de Graças pelo Nascimento do Principe D. João, Primogenito de S. S. 

Magestades que Deos guarde, sem saber que, quando o prega, já o prín-

cipe, com apenas dezoito dias de idade, falecera, ele não ruboriza, não 

desespera, não se retracta ao tomar conhecimento do facto, antes escre-

ve uma missiva secreta à rainha-mãe, expondo-lhe argumentos trans-

cendentes para justificar a aparente denegação da sua promessa. E ei-lo 

que se esforça Na Palavra do pregador empenhada e defendida em hum 
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discurso apologetico a consolar a desventurosa rainha, comunicando-

lhe que ele, pregador, não se equivocara, pois Deus, que de facto e a 

priori destinara o príncipe D. João ao governo do mundo, arrebatara-o à 

vida material para o fazer imperador dos Céus ... modo ínvio de dizer 

que o príncipe não cessara jamais de ser o "ungido" nem perdera o seu 

estatuto de imperador na terra 119. 

Quando Vieira proferiu o Sermão de Acção de Graças tinha de-

corrido quase meio século sobre o anúncio que pela primeira vez fizera, 

no Sermão dos Bons Anos, do tópico do rei-messias português e, apesar 

de todas as implacáveis denegações trazidas pela história às suas pro-

messas, apesar de todos os seus reveses políticos e doutrinais, apesar do 

ostracismo a que foi votado na corte depois da morte de D. João IV – o 

único rei que o protegeu de facto – apesar dos inúmeros sinais que ele-

próprio testemunhara ou de que tomara conhecimento sobre a decadên-

cia do império marítimo-comercial português, apesar de ter presenciado 

no Brasil a crueldade esclavagista praticada pelos colonos portugueses 

(virtuais súbditos/representantes do império da justiça que ele preconi-

zava) sobre os pacíficos e inocentes índios – facto que o levou a tomar, 

em cartas ao rei e em sermões, posições de denúncia pública, e lhe cus-

tou ser expulso da colónia, regressando compulsivamente a Portugal –, 

apesar de não ignorar o estado de corrupção geral da administração pú-

blica, apesar de testemunhar a degradação geral dos costumes, o alas-
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tramento da injustiça, da aleivosia, da cupidez, apesar de faltarem em 

todo o reino provas e sinais objectivos da graça divina, apesar da dege-

nerescência do estado político, social e moral da nação, apesar do abis-

sal drama que se lhe ia intimamente desenhando entre a frase ideal do 

mundo que sempre verbalizou e com que sempre sonhou, e a "antífrase" 

de um real sórdido e negativo, mas que sempre encarou como um estí-

mulo para a acção política e para a pregação evangelizadora, apesar da 

perseguição encarniçada que lhe moveu o Santo Ofício, apesar de tudo 

isso, Vieira não desarmou nunca da sua esperança messiânica, vector 

fundamental e indissociável da sua esperança profética-utópica 120.  

O âmbito da profecia não é porém o da taumaturgia, o profeta 

pode proclamar milagres, mas raramente os pratica, o que o torna vulne-

rável quer ao sufrágio das vontades – seja porque é pessimista e nin-

guém o quer ouvir – quer ao sufrágio dos factos – seja porque é optimis-

ta e promove a ilusão e a frustração em quem o quis ouvir. Ver ou julgar 

ver antecipadamente o que os outros não vêem comporta riscos, sobre-

tudo quando o que vê ou julga ver para lá do visível não vê cumprida a 

sua visão. Mas os riscos multiplicam-se se o visionário, no desvio alu-

cinatório do bom-senso ou da verdade instituída, se atreve ao escândalo 

da heterodoxia, desafia as leis da razoabilidade, desconcerta as medidas 

comuns, pronuncia-se para lá da moldura dos juízos a priori, desafia os 

ídolos consagrados e policiados pela censura inquisitorial.  
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Foi o que sucedeu com o Padre António Vieira: e foi também 

por causa de um silogismo, de uma carta de consolação à rainha viúva, 

de um milagre prometido e não cumprido, por ter reconhecido autorida-

de profética ao Bandarra e por ter ousado defender posições de tolerân-

cia política e ideológica para com os judeus, foi por tudo isso que aca-

bou por incorrer na suspeita de prática da heresia e dar razões suficien-

tes e formais para ser preso pela inquisição. 

O silogismo compunha-se das seguintes premissas: "O Bandarra 

é verdadeiro profeta; o Bandarra profetizou que El-rei D. João o quarto 

há-de obrar muitas cousas que ainda não obrou, nem pode obrar senão 

ressuscitando: logo El-rei D. João o quarto há-de ressuscitar". 121 Inclu-

iu Vieira esta fantástica demonstração na carta – conhecida na biblio-

grafia do autor por – Esperanças de Portugal, Quinto Império do Mun-

do. Primeira e segunda vida de El-rei D. João IV. Redigida em 1659, 

no ambiente edénico da Amazónia, dela enviou não só o original à rai-

nha viúva, para sua consolação, como dirá aos juízes do Santo Ofício, 

mas também cópia ao seu (dela) confessor, o Bispo do Japão (para sua 

ilustração pessoal ou divulgação pública?), o padre André Fernandes. 

Mas as cópias multiplicaram-se, e, em breve, o Conselho Geral da In-

quisição tomou conhecimento do seu escandaloso conteúdo.  

Regressado compulsivamente à metrópole em 1661, inconscien-

te da teia incriminatória que se ia tecendo à sua volta, Vieira foi "cha-
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mado à mesa" pela primeira vez em 21 de Junho de 1662, e, até às vés-

peras do Natal de 1667, quando foi lida a sentença que lhe impôs a per-

pétua reclusão numa casa da Companhia de Jesus e o declarou interdito 

de pregar – (penas revogadas depois do golpe de estado executado por 

D. Pedro , Irmão de D. Afonso VI) –, foi submetido a periódicos e hu-

milhantes interrogatórios, que culminaram com a sua prisão. Desde que 

Vieira foi intimado pela primeira vez a comparecer em tribunal, e se 

comprometeu a redigir uma apologia para justificar as suas teses, até à 

sua detenção, o processo de que foi réu conheceu fases de aparente in-

terregno persecutório. De aparente, porque, de facto, a sua saga como 

suspeito de propagar posições heréticas assumiu contornos de ironia 

trágica: é que os inquisidores, começando por tomar como exclusivo ob-

jecto de exame formal o conteúdo da carta Esperanças de Portugal[...] 

Primeira e segunda vida de El-rei D. João IV , acabaram por alargar ul-

teriormente as suas qualificações aos papéis – onze maços, concreta-

mente – desorganizados e incompletos, que Vieira reunira para sua jus-

tificação e auto-defesa, e que incluíam, entre outro material, longos 

fragmentos de um gigantesco projecto de uma obra com o mesmo subtí-

tulo da carta: História do Futuro - Esperanças de Portugal. Em nome 

da esperança nacional, o vidente padre embrenhava-se no enredo da ar-

gumentação e, quanto mais exercia a sua liberdade espiritual e dilatava 
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a sua visão ideal, mais se lhe ia restringindo o círculo material da sua 

liberdade física .  

Todos os pormenores e acidentes desta fase da vida de Vieira es-

tão narrados por Lúcio de Azevedo, que emprega um registo particular-

mente dramático quando passa a contar os 26 meses, de 1 de Outubro de 

1665 a 23 de Dezembro de 1667, em que o padre jesuíta esteve preso 

nos cárceres do Santo Ofício, em Coimbra122 Foi durante este período 

que ele redigiu "sem flores literárias, sem ampliações retóricas, sem di-

vagações desnecessárias"123, como escreveu outro estudioso da obra de 

Vieira, José Van den Basselaar, a sua Defesa Perante o Santo Ofício. E 

fê-lo sob a forma de duas largas "Representações" tematicamente inter-

ligadas, cada qual desenvolvida em torno de um núcleo de tese, a saber, 

(i) que o Bandarra era um profeta inspirado por Deus, (ii) que em fun-

ção do que este predissera era de esperar pela iminente instauração do 

Quinto império, sob a égide de Portugal e de um monarca português. 

Estas "Representações" são uma espécie de compêndio, concebido para 

efeitos de arguição em sede de tribunal, do referido projecto titânico que 

Vieira tinha começado a redigir em 1649, que dá pelo fantástico título 

História do Futur - Esperanças de Portugal & Quinto Império, e sobre 

o qual, por causa da sua intensa e diversificada actividade de diplomata 

e de missionário, vinha trabalhando em ritmo intermitente. Ora são tre-

chos do 1º e 2º livros, dos sete por ele planeados para a História do Fu-



 707 

turo, que, juntamente, com muito outro material de teor idêntico ao das 

duas "Representações", isto é, de teor argumentativo messiânico-

profético, ficaram arquivados em duas pastas, com aproximadamente 

800 fólios cada, no processo que lhe foi movido pelo Tribunal do Santo 

Ofício. Esse outro material é constituído pelas justificativas que Vieira 

se tinha comprometido a entregar aos inquisidores, depois da sua pri-

meira intimação, isto é, pela apologia às teses expostas na carta em que 

profetizara a ressurreição de D. João IV, apologia que foi editada – com 

zelo erudito e paciente trabalho de organização e fixação textual – pela 

investigadora brasileira Adma Fadul Muhana, com o título Apologia das 

Coisas Profetizadas 124. 

Uma rede labiríntica de conexões, repetições, digressões, ampli-

ações, intersecções e imbricações de sentido pode ser traçada entre 

segmentos desta Apologia, o conteúdo das duas "Representações" que 

integram a Defesa Perante o Santo Ofício e várias "Questões" que Viei-

ra projectara para serem incluídas nos sete "Livros" do seu mega-

projecto da História do Futuro. Essa rede, que de modo algum cabe 

aqui ser desembaraçada e explicitada, não desenha apenas um enorme 

painel com traços, por vezes completos, por vezes inacabados, de um 

"work in progress" de uma demonstração em devir, não configura ape-

nas um discernível tratado de assuntos messiânico-profético, barroca e 

eruditamente entrelaçados com paráfrases de autoridades canónicas; es-



 708 

ses 1600 fólios e as duas pastas que os contêm não constituem apenas 

um espólio de inestimável valor histórico-literária, um acervo documen-

tal que regista diferentes estádios da composição de um projecto obsidi-

ante onde se cruzam imperativos apologistas e arrebatamentos de escrita 

de um génio da língua portuguesa: no seu volume, na sua prolixa, des-

contínua e censurada apresentação, no modo e pelas razões que foram e 

por quem foram arquivados, o que essa rede de significados e esses ma-

ços de papéis representam é talvez um caso singular na história da uto-

pia, a sua reificação e a sua condenação reunidas numa só peça, o tes-

temunho de um jesuíta setecentista que se serve genialmente da sua eru-

dição teológica para provar e disputar com examinadores do santo ofí-

cio a tese de que a humanidade inteira haveria de viver, nesta dimensão 

terreal e no limiar do tempo futuro, um milénio de paz, de harmonia so-

cial, e de contemplativa elevação espiritual. Tese que, por outros cami-

nhos, com outros "meios de prova" e com outra linguagem, viria a ser 

expendida – e também censurada e reprovada – no século XX por outro 

jesuíta, o paleontólogo Teilhard de. Chardin ...  

Com as relativas/grandes diferenças históricas e epistémicas, 

tanto Vieira como Chardin praticaram um método retroactivo e arqueo-

lógico de investigação das origens do mundo e do seu tempo passado: 

de um tempo sacral, registado na Bíblia e explicável pela voz dos douto-

res da Igreja, no caso de Vieira; de um tempo cósmico, gravado nos fós-
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seis e explicável pelas formas de organização da matéria, no caso de 

Chardin. Mas fizeram-no para fundarem e ancorarem a sua grandiosa e 

generosa visão milenarista e utópica do futuro: o primeiro recorrendo à 

teologia, o segundo à ciência, explicaram ambos que a antiga, cumulati-

va e necessária história do passado progredia inelutavelmente para a 

consumação e superação das leis graves do tempo, para a original, in-

condicional e livre idade nova ou novíssima do futuro, isto é, que o 

tempo da história ou do cosmos encerrava um desígnio providencial, 

uma evolução positiva, uma mensagem de perfectibilidade vital, um 

progresso.  

Precisamente, no fim do capítulo décimo do livro que deveria 

constituir a primeira parte e servir de introdução à História do Futuro, 

designado por "Livro Anteprimeiro" – o único efectivamente concluído, 

que escapou ao arrolamento das pastas processuais dos inquisidores, e 

cuja editio princeps data de 1718 – Vieira, sustentando que o devir do 

tempo é o melhor decifrador das profecias, dá-nos esta magnífica expli-

cação sobre o valor positivo do progresso (conceito que ele, vivendo an-

tes das Luzes, obviamente não utiliza) ou da revelação do conhecimento 

inerente ao desenrolar da história:  

 

De maneira que, resumindo toda a resposta da objecção [de ser a sua explica-

ção das profecias escatológicas mais verdadeira, porque mais esclarecida pelo 
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progresso do tempo, do que a interpretação dos Padres antigos], digo que 

descobrimos hoje mais, porque olhamos de mais alto; e que distinguimos me-

lhor, porque vemos de mais de perto; e que trabalhamos menos, porque 

achamos os impedimentos tirados. Olhamos de mais alto, porque vemos so-

bre os passados; vemos de mais perto, porque estamos mais chegados aos fu-

turos; e achamos os impedimentos tirados, porque todos os que cavaram nes-

te tesouro e varreram esta casa, foram tirando impedimentos à vista, e tudo 

isto por benefício do tempo, ou - para o dizer melhor - por providência do 

Senhor dos tempos. 125 

 

Na perspectiva de Vieira – para quem a súmula da sabedoria e o 

supremo índice de verdade se confinam quase exclusivamente ao espaço 

codificado das Escrituras – o "benefício do tempo" impele à descoberta 

de verdades profetizadas – verdades que não podem ser compreendidas 

senão com o progresso dos anos –, e desvenda factos novos; não tanto 

porque sejam novos em si – visto que, como ele intenta explicar no ca-

pítulo seguinte, tudo o que é novo é algo desconhecido que se torna co-

nhecido, algo que já existia em estado potencial –, mas porque tais fac-

tos dão-se a conhecer e a ver, descobrem-se por estarem "mais perto" do 

futuro. O "benefício" que traz consigo o desenlace do tempo é, portanto, 

de fazer expandir as possibilidades inscritas na história do passado, é de 

fazer revelar o destino do mundo, é de expor as suas leis providenciais 

compiladas na Bíblia pelo "Senhor dos tempos" ou transmitidas a vozes 
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oraculares (como a do Bandarra), e que os intérpretes autorizados (os 

Padres da Igreja), os exegetas (como ele-próprio), "os que cavaram nes-

te tesouro" (da verdade) "e varreram esta casa" (da sabedoria profética), 

por "estarem mais chegados aos futuros" estão em condições "de distin-

guir melhor". A partir destes postulados, Vieira lança-se num jogo con-

ceptista em torno dos termos "novo" e "velho", precisamente para real-

çar a ideia de que a novidade que a sua História do Futuro proclama 

não é original por antítese à antiguidade das ideias que a história bíblica 

do passado e a teologia sua contemporânea veiculam, senão por causa, 

ou por recriação da velha verdade que elas encerram. Sustentando o va-

lor da novidade por implicação retroactiva em relação à antiguidade, e 

não pela novidade em si, Vieira enuncia pertinentemente o tema da co-

nectividade do antigo com o novo, do moderno com a tradição, quando 

se refere ao assunto da sua história:  

 

Mas porque não pareça que defendo as cousas novas, por ser necessário este 

escudo à minha história, respondo à objecção da novidade dela, e digo que 

em toda essa novidade, com ser tão grande, nenhuma cousa direi de novo. 

Propriedade é dos futuros serem todos novos, e por isso os últimos e mais 

distantes futuros se chamam novíssimos; mas ainda que esta História seja de 

cousas tão novas, nem por isso ela será nova. É uma história nova sem ne-

nhuma novidade, e uma perpétua novidade sem nenhuma cousa de novo. 126 
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A história do futuro dirá, pois, coisas novíssimas (precisamente 

porque elas estão mais próximas do futuro) sem desconhecer as anti-

quíssimas, isto é, dirá aquilo que só com o benefício do andar dos tem-

pos se desvelou, sabendo que essas coisas novas são verdades perenes 

ainda por desocultar, isto é,"são novidades de cousas não novas" ou, 

noutras palavras, são coisas "não novas por novas, senão novas por an-

tiquíssimas"127. Com este jogo verbal-conceptual, Vieira ilustra o méto-

do de prova das suas teses profética-messiânicas, o método de ir ao pas-

sado bíblico, de retrogradar na análise da velha tradição, para exumar-

lhe uma nova interpretação, clarificada e revalidada pelo "benefício" (o 

progresso) do tempo, prenunciador do que necessariamente há-de ocor-

rer. Por outras palavras, Vieira funda-se no carácter de verdade necessá-

ria da antiga e canónica palavra profética para cimentar a verdade ne-

cessária da sua nova e não-canónica palavra profética, isto é, reinveste 

semanticamente o conteúdo dos antigos vaticínios bíblicos, actualizan-

do-os e adequando-os à sua novíssima previsão do futuro.  

Assim, a sua história tratará de facilitar a compreensão do inde-

fectível que está para suceder, e a sua tarefa como historiador do ainda-

não-sucedido é, nas suas palavras, análoga à dos descobridores portu-

gueses, dos pioneiros navegantes que, por terem dobrado o cabo do Bo-

jador, deram a conhecer a novidade de velhas terras. Ainda, e mais uma 

vez, o recurso ao símile entre as descobertas e a expansão do conheci-
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mento: se os descobrimentos marítimos estão associados à génese da li-

teratura puramente utópica, a que joga com o espaço ideal, pelos vistos 

também não deixam de inspirar, pelo alcance simbólico que encerram, a 

enunciação profética, a que joga com o tempo ideal ou, pelo menos, 

com aqueles enunciados em que ecoa a voz da profecia portuguesa – a 

que vai de Vieira a Agostinho da Silva, passando por Fernando Pessoa.  

Mas voltemos ao capítulo décimo do Livro Anteprimeiro da His-

tória do Futuro para escutar o símile – com um incisão intertextual ca-

moniana – entre a descoberta do antigo/novo espaço e do anti-

go/novíssimo tempo :  

 

[M]as quando chega a hora precisa do limite que Deus tem posto às cousas 

humanas, basta Gilianes em uma barca para vencer todas essas dificuldades, 

para acanhar todos esses receios, para pisar todos esses impossíveis e para 

navegar segura e venturosamente 'os mares nunca de antes navegados'. Ali 

onde chega o presente e começa o futuro, era até agora o Cabo de Não. Não 

havia historiador que dali passasse um ponto com a narração dos sucessos de 

sua história; não havia cronológico que dali adiantasse um momento a conta 

de seus anos e dias; não havia pensamento que, ainda com a imaginação (que 

a tudo se atreve), desse um passo seguro mais avante naquele tão desarado 

caminho. O que confusamente se representava ao longe deste Cabo, era a car-

ranca medonha e temerosíssimo Bojador do futuro, coberto todo de névoas, 

de sombras, de nuvens espessas, de escuridade, de cegueira, de medos, de 

horrores, de impossíveis. Mas se agora virmos desfeitas estas névoas, escla-
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recido este escuro, facilitada esta passagem, dobrado este Cabo, sondado este 

fundo, e navegável – e navegada – a imensidade de mares que depois dele se 

seguem, e isto por um piloto de tão pouco nome e em uma tão pequena bar-

quinha como a do nosso limitado talento, dêmos os louvores a Deus e às dis-

posições da sua Providência, e entendamos que se passou o Cabo, porque 

chegou a hora.128 

 

O tempo é pois o melhor comentador das profecias, e, tanto no 

Brasil onde evangelizara, como em Portugal onde pregrava e disputava, 

a hora tinha chegado, nesses anos de 40, 50 e 60 de seiscentos, para Vi-

eira cerzir todas as provas teológicas que a sua espantosa e erudita ima-

ginação convocara na composição do seu tratado católico-exegético e 

messiânico-lusocêntrico da História do Futuro. E isto ocorria – lem-

bremo-lo – sensivelmente na mesma época em que na Nova Inglaterra 

(e.g. John Eliot) e em Inglaterra (e.g. William Aspinwall) vozes pasto-

rais do cristianismo reformista-puritano faziam publicar tratados profé-

ticos e anglocêntricos, nos quais identificavam a Albion com a nação 

eleita e as ilhas britânicas com o lugar inaugural do quinto império.  

A hora tinha pois chegado para Vieira dobrar o "Cabo de Não", 

afrontar a "carranca medonha e temerosíssimo Bojador do futuro" e di-

vulgar o que sendo novíssimo, por estar perto dos futuros, era velhíssi-

mo por estar gravado na mesma matriz que servira, entre outras fontes, 

de inspiração aos vaticínios do Bandarra, nas sábias e antigas escrituras, 
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iniludíveis, na sua sibilina mensagem, quanto ao destino electivo e glo-

rioso da nação portuguesa, da nação investida de uma função missioná-

ria e redentora da humanidade. Não era essa a mensagem cifrada em 

muitas profecias canónicas e que apenas o progresso dos tempos ajudara 

a decifrar? Não era esse o tema maior que se recortava da leitura de 

muitos versículos bíblicos e que só os sucessos da história fizeram des-

codificar? Que versículos? Vários dos Salmos LXIV e LXVII de David, 

mas também dos capítulos IV, VII, VIII do Cântico dos Cânticos de Sa-

lomão, e do capítulo XX de Abdias, e do capítulo III de Habacuc, e do 

capítulo III de Sofonias, e do capítulo X do Apocalipse do "Evangelista 

Profeta João", e, sobretudo, dos capítulos XVIII, XXIV, XLIX, LVIII, 

LX, LXI e LXIII de Isaías, "o qual verdadeiramente se pode contar entre 

os cronistas de Portugal" 129. 

Porém, o que o vidente padre, consultor e intérprete das sagradas 

"letras" viu para lá do "Bojador do Futuro" não o quis ele arquivar ape-

nas para iluminação e consolo íntimos; antes tratou, não sem ousadia 

intelectual e invulgar força de convicção, de o difundir e proclamar a 

toda a nação, a todo o Portugal, a quem, retórica e dramaticamente irá 

interpelar – mediante a figura da personificação ou presopopeia – com o 

generoso propósito de o esclarecer e de lhe mostrar o grande destino 

que lhe estava reservado: 
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Eu, Portugal (com quem só falo agora), nem espero o teu agradecimento, 

nem temo a tua ingratidão. [...] Se nas letras que interpreto, achara desgraças 

(bem poderá ser que as tenhas), eu te dissera a má fortuna sem receio, como 

te digo a boa sem lisonja. Mas é tal a tua estrela (benignidade de Deus conti-

go, devera dizer), que tudo o que leio de ti são grandezas, tudo o que descu-

bro melhoras, tudo o que alcanço felicidades. Isto é, o que deves esperar e is-

to o que te espera; por isso, em nome segundo e mais declarado, chamo a esta 

mesma escritura Esperanças de Portugal, e este é o comento breve de toda a 

História do Futuro 130 

 

Mas as esperanças que motivaram e intervieram na redacção 

desta história – (e que, segundo a franca imodéstia do seu autor, de 

quantas histórias alguma vez escritas no mundo era a que maior índice 

de verdade registava, razão pela qual podia também ser intitulada Histó-

ria Verdadeira) – não tiveram apenas um fundamento bíblico, não deri-

varam só de verdades proféticas canónicas com "certeza de fé" ou "cer-

teza teológica", mas também de vaticínios não-canónicos "com certeza 

moral" 131 E não havia dúvidas que, por diferentes meios, o divino ar-

quitecto havia muito que elegera Portugal para levar a cabo o Seu plano 

de renovação do Universo, havia muito que vinha pondo em prática o 

Seu projecto de salvação universal, contraditório, é certo, e cheio de in-

compreensíveis sofrimentos e calamidades aos olhos da razão vulgar, 

mas imprescindíveis para o desenlace da felicidade final. Precisamente, 
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uma das utilidades da História do Futuro era a de incentivar os prínci-

pes e os povos a cumprirem o seu destino e a aceitarem os escolhos, as 

adversidades e os perigos necessários à purgação do mundo até se con-

sumar o glorioso fim do plano divino, isto é, até se actualizar o predito 

das sagradas profecias ("Livro Anteprimeiro" – Capítulo V). E, de novo, 

Vieira recorre ao símile, desta vez, porém, não com a arte de navegar, 

mas com a arte de lavrar, não tomando como elemento referencial o 

mar, mas a terra, para explicar a função de consolação utilitária do seu 

livro (que por esse facto se podia chamar livro santo) diante das inevitá-

veis tribulações, prenunciadoras dos "felicíssimos fins":  

 

Quando o lavrador quer plantar de novo em mata brava, mete primeiro o ma-

chado, corta, derruba, queima, arranca, limpa, cava e, depois, planta e se-

meia; quando o arquitecto quer fabricar de novo sobre edifício velho e arrui-

nado, também começa derrubando, desfazendo, arrasando e arrancando até os 

fundamentos e, depois, sobre novo alicerce levanta nova traça e novo edifí-

cio. Assim o faz e fez sempre o Supremo Creador e Artífice do mundo, 

quando quis plantar e edificar de novo.132 

 

Ora, para essa edificação do novo, o "Supremo Artífice" dispu-

nha de um instrumento, a nação portuguesa, da nação fundada com a as-

sistência de um milagre profetizado por um eremita, "intérprete da Di-

vina Providência", aquele personagem misterioso – já referido na Cró-
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nica de Duarte Galvão – que visitara D. Afonso Henriques na sua tenda 

de campanha e que insuflou tal ânimo no primeiro rei português, que 

este, na manhã da batalha cósmica de Ourique, dando forma aos desíg-

nios de Deus, "acomete de fronte a fronte o inimigo, sustenta quatro ve-

zes o peso imenso de todo o seu poder, rompe os esquadrões, desbarata 

o exército, mata, cativa, rende, despoja, triunfa; e alcançada, na mesma 

hora, a vitória e libertada a pátria, pisa glorioso as cinco coroas mauri-

tanas e põe na cabeça (já rei) a portuguesa" 133. Como se vê, Vieira 

apropriou-se da tradição historiográfica relativa à fundação miraculosa 

do reino de Portugal e da concomitante mensagem profético-electiva 

comunicada por Cristo a D. Afonso Henriques, peça importante na eco-

nomia do seu pensamento messiânico, uma vez que servia não só para 

reforçar a ideia de que a nação nascera sob signo da graça, mas também 

para determinar, em conformidade com as profecias do Bandarra, a data 

da instauração do V império, calculada para ocorrer na décima-sexta ge-

ração dos reis portugueses.   

Foi certamente a pensar nos carmes de Bandarra, nos escritos 

desse outro vidente tocado pelo "lume" do incoercível Espírito Santo, 

do espírito que, segundo Vieira, não se esgotara nem se limitara a pro-

jectar o sentido moral e providencial das escrituras, mas que conti-

nua(va) permanentemente a manifestar-se para lá do quadro das verda-

des consagradas, que o nosso historiador do futuro declarou, no capítulo 
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nono do "Livro Anteprimeiro", a sua intenção de compulsar criticamen-

te vaticínios não-canónicos para iluminar e dar mais fundamento à sua 

esperançosa incursão nos arcanos de Portugal e do Mundo. Ora, tal co-

mo se pode deduzir do enunciado da última questão, a sétima, do último 

Livro, o sétimo, incluído na sinopse do projecto da História do Futuro, 

de entre outras verdades a que as Trovas do Bandarra serviriam de ma-

téria de prova, constava a questão de saber qual dos monarcas portugue-

ses seria "o primeiro Imperador instrumento temporal do dito [V] impé-

rio"134, - desse império que, afinal, mais não é do que a ilustração do 

princípio (da) esperança de Vieira e a reificação do espírito da (sua) 

utopia, para utilizarmos as expressões titulares da filosofia blochiana. É 

esta uma questão particularmente importante, por duas razões: (i) por-

que ela prende-se com a complexa problemática do messianismo – (e 

convém esclarecer que, na teologia escatológica do visionário jesuíta, o 

rei português, futuro imperador do mundo, surge-nos definido como 

uma espécie de messias-libertador, representante do poder temporal de 

Cristo na Terra, enquanto que o representante do poder espiritual de 

Cristo é, o Papa, o Sumo Pontífice da Igreja renovada, a Igreja Triunfan-

te); (ii) porque ela evoca a filiação de Vieira na corrente do pensamento 

sebastianista – tomada que deve ser esta designação no seu sentido lato 

e abrangente para referir uma expectativa messiânica e milenarista parti-

lhada pelo jesuíta, e não, obviamente, para sugerir que ele estivesse as-
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sociado à seita dos que, também inspirados em Bandarra, criam no re-

gresso da pessoa física de D. Sebastião, futuro imperador de uma glori-

osa e universal sociedade cristã.  

É importante, pois, reiterarmos a informação de que não foi ape-

nas Vieira que se dedicou no Portugal de seiscentos à redacção de trata-

dos proféticos: refira-se que D. João de Castro, o mais ferveroso dos pu-

ros sebastianistas, havia publicado em 1597, em Paris, Da quinta e últi-

ma monarquia futura com muitas coisas admiráveis no nosso tempo, e, 

já depois da restauração, um outro sectário da ideia do regresso do rei-

encoberto, Frei Sebastião da Paiva, publicava, por volta de 1645 o Tra-

tado da Quinta Monarquia e Felicidades de Portugal profetizadas 135. 

São tratados que, a par de outras obras de índole vária – catálogos de 

profecias, os «cartapácios» dos sebastianistas, opúsculos, poemas épicos 

–, escritos e publicados ao longo do século, alguns de autores anónimos 

outros de autores identificados, testemunham bem a atmosfera mental 

então vivida, saturada de fervor profético-apocalíptico, e que não deixa 

de ter paralelos surpreendentes, especialmente nas décadas de 40 e 50, 

com um veio similar e saliente de expectativa milenarista na conjuntura 

ideológica inglesa da época136. É, portanto, à luz deste complexo histó-

rico-ideológico-cultural que enforma então a vida nacional – e que se 

caracteriza pelo ensejo da reafirmação da identidade do país como esta-

do soberano e imperial, pela vontade colectiva de se ultrapassarem as 
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sequelas da guerra da restauração e de se sublimar o recalcado espiritual 

imposto pela tenaz pressão do Santo Ofício – mas também à luz da coe-

va situação internacional europeia marcada por turbulências de toda a 

ordem, politicamente suspensa da ameaça do crescente Turco e religio-

samente dividida por conflitos e guerras de credos reformistas e contra-

reformistas cristãos –, é à luz desta conjuntura de contornos gerais apo-

calípticos (e aproximação do ano de 1666, data que reproduzia o núme-

ro misterioso mencionado no Apocalipse, vinha estimular a convicção 

geral da fatalidade de um acontecimento cósmico) que se pode compre-

ender melhor a persistência e o desenvolvimento do pensamento profé-

tico-messiânico de Vieira. A sua grande originalidade consistiu, como 

escreve Raymond Cantel, "em ter criado um sistema coerente, preciso, 

claro, e perfeitamente articulado, segundo a lógica da sua época. Vieira 

nada inventou, mas nele tudo parece novo, porque nele se opera uma 

síntese de todas as aspirações do seu tempo, nelas compreendidas as dos 

judeus. Antes dele, tudo era vago e impreciso. Com ele, tudo se organi-

za e adquire uma dimensão científica e convincente"137. Ora é essa sín-

tese das esperanças dos sebastianistas (que aguardavam pelo rei-

encoberto), dos judeus (que esperavam pelo seu Messias), e dos cristãos 

(que aspiravam, pela destruição do império turco) que se plasma no pro-

jecto da História do Futuro, projecto que mais não é, afinal, do que a 
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apresentação sistemática das condições necessárias para o advento do 

Quinto Império.  

No capítulo terceiro do "Livro Anteprimeiro", Vieira apresenta 

as grandes coordenadas do seu programa, com um objectivo claro:  

 

[P]ara que a matéria de uma vez se compreenda e saiba o leitor em suma o 

que lhe prometemos, porei brevemente aqui sua divisão. Divide-se a História 

do Futuro em sete partes ou livros: no primeiro se mostra que há-de haver no 

mundo um novo Império; no segundo, que Império há-de ser; no terceiro, su-

as grandezas e felicidades; no quarto, os meios por que se há-de introduzir; 

no quinto, em que terra; no sexto em que tempo; no sétimo em que pessoa. 

Estas sete cousas são as que há-de examinar, resolver e provar a nova histó-

ria, que oferecemos do Quinto Império do mundo.138  

 

Se, como vimos acima, a questão da identidade da "pessoa", ou 

seja do monarca, em que deveria vir esse império, permaneceu, no pen-

samento de Vieira, controversa e sujeita a constantes actualizações, ja-

mais ele teve dúvidas quanto à origem da nacionalidade do dito monar-

ca, incontestavelmente portuguesa, nem em que terra deveria tomar 

forma a fundação da sua divina empresa, incontestavelmente Portugal – 

duas das matérias sobre as quais tencionava dissertar na História do Fu-

turo, respectivamente na Questão Terceira do Livro Sexto e na Questão 

Quarta do Livro Sétimo.  
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Quanto às difíceis e escolásticas questões relativas ao tempo, 

tanto do início como da duração do império, Vieira, embora guardando 

fortes expectativas sobre o ano de 1666, previa que ele tivesse o seu 

começo com a destruição do quarto e último potentado mundano, o tur-

co, prolongando-se depois por muitos séculos, por mil anos, sob o go-

verno de Cristo, tal como previra São João. Depois viria a tirania breve 

do Anti-Cristo, o cósmico combate travado com o filho de Deus, o fim 

do mundo e o juízo final. Mas estes versículos do Apocalipse não pare-

cem ter grande pertinência no sistema escatológico de Vieira. Pelos es-

critos que dele se conhecem, pode-se concluir que o vector estruturante 

da sua teleologia foi mesmo esse estado temporal de beatitude terrena 

reiteradamente prometido no Livro Sagrado, e antevisto também, com 

fortes inflexões nacionalista, nas Trovas do seu dilecto profeta Gonçalo 

Annes Bandarra. Precisamente, a 5ª consequência da Apologia das Coi-

sas Profetizadas por Bandarra – (o título da citada apologia que Vieira, 

para se defender das acusações do Santo Ofício, se comprometera a re-

digir durante o período que durou a instrução do seu processo e que 

culminou com a sua prisão) – aborda o problema da duração do 5º Im-

pério, articulando-o com o da cronologia da duração do mundo. E por-

que, na opinião do padre jesuíta, esse império haveria de ser necessari-

amente feliz, a sua fruição não podia ser breve. Daí que, das vinte e du-

as autoridades teológicas, "gravíssimos autores" por si arroladas "de 
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memória" para a fundamentação de tão controversos tópicos – isto é, o 

do fim e o da qualidade do fim dos tempos – ele mencione explicita-

mente a de João de Patmos, (suposto) autor do Apocalipse139 E daí tam-

bém, ainda no âmbito da sua defesa apologética, o imperativo, a que não 

podia ficar indiferente, de ensaiar a defesa do milenarismo e dos "mile-

nários" A tese que então desenvolve – e atente-se no incrível paroxismo 

que é um membro de uma ordem religiosa associada à Contra-Reforma 

ousar pôr entre parêntesis a condenação oficial da Igreja Católica, de-

cretada já no séc. V, no Concílio de Éfeso, da doutrina do milenarismo – 

é que a crença de um reino de mil anos de felicidade terrena tinha a sua 

legitimidade evangélica, recebera fundamento e aprovação na palavra 

de muitos Padres doutores e Santos, e era perfeitamente canónica, desde 

que essa felicidade não fosse interpretada como mera fruição sensual. A 

seu ver, importava dilucidar, portanto, os equívocos em torno do quali-

ficativo "milenário" e proceder à distinção entre posições e autores he-

réticos (como Cerinto) que se limitaram a prognosticar um período final 

da história orientado para o mero prazer físico, daqueloutros que o in-

terpretaram (como ele próprio) como um estado terreno caracterizado 

pela satisfação benevolente das necessidades físicas (incluindo as da re-

produção e as da alimentação), mas subsumidas a um estado geral de 

perfeição e de rarefacção espiritual.  
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É certamente este escrito – intitulado Quem foram os milenários, 

e quais seus erros – um exercício notável de dialéctica que mereceria 

um exame (não inquisitorial) mais aprofundado (tivéssemos nós o tem-

po). Nele transparece a tenaz e fina têmpera de um utopista, que socor-

rendo-se de argumentos da ideologia religiosa instituída, os relativiza 

em debate (neste caso, não ficcional, como o que se travou entre Hytlo-

deu e o empedernido magistrado inglês, mas real e dramático, face a fa-

ce com os tenebrosos magistrados do tribunal soturno e severo da Inqui-

sição) e os reconduz, com uma espécie de generosíssima intenção peda-

gógica, para o campo da sua apologia sobre os sinais da benigna profe-

cia do futuro. De facto, é com uma utópica intenção em querer dar a ver 

o fundamento da sua utopia aos cépticos ou obnubilados olhos dos ad-

versários que se recusam a ver o que ele considera ser a verdade da pro-

fecia, que Vieira, depois de uma erudita e prolixa exposição sobre os 

"milenários" – e em que cita, entre muitos outros nomes, alguns já nos-

sos conhecidos, como Papias, Ireneu, Tertuliano, Lactâncio –, conclui 

do seguinte modo:  

 

Em último lugar digo que ainda que a opinião dos milenários contenha algu-

mas coisas (ou formal ou materialmente) erradas, nem por isso é, ou se há de 

ter por erro tudo o que disseram os Milenários. E isto se deve muito advertir 

em semelhantes casos, não tomando e julgando as coisas a vulto e pela toada 

do nome, mas distinguindo <e> apartando o ouro da escória, e não querendo 
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perder, e condenar, e queimar o trigo só porque nasceu com a palha. Não 

consiste o ser sábio em conhecer só o que é certo; mas em conhecer o certo 

como certo, o falso como falso, e o duvidoso ou provável como provável e 

duvidoso. Do certo nasce a verdade, do falso se faz o erro, do duvidoso e 

provável se compõe a opinião, e estas três coisas há de distinguir e admitir 

sempre quem quiser avaliar sem paixão, e fazer exame justo de doutrinas 

alheias. Cuidam alguns que são mais católicos porque negam tudo o que dis-

seram os hereges, ou que são mais Cristãos porque reprovam tudo o que dis-

seram os gentios: e não são por isso mais católicos e mais Cristãos, senão 

menos considerados e menos justos. 140 

 

É de referir que os dois últimos períodos, os que relevam de uma 

arguta racionalidade crítica e de uma notável audácia em questionar o 

valor da cega adstrição aos anátemas lançados pelo dogma, argumentos 

estratégicos de um utopista em questionar a validade judicativa do en-

quistamento ideológico – argumentos retórica e semanticamente idênti-

cos aos de um Hytlodeu questionando a eficácia da aplicação cega da lei 

– estão sublinhados pelo qualificador do Santo Ofício por conterem ma-

téria suspeita de heresia ... 

Mas regressando ao plano delineado no livro "santo" da História 

do Futuro e à questão dos meios de consumação do V Império. Vieira 

propunha-se no quarto livro discutir os vários requisitos para o cumpri-

mento desse fim, que, no essencial, passavam pela "extirpação" de todas 
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as heresias e idolatrias, a conversão dos gentios e dos judeus ao cristia-

nismo, ocorrendo esta última depois de o aparecimento das dez tribos 

judaicas perdidas condição bíblica-teleológica necessária à santificação 

do mundo. 

Já no que concerne ao teor dos dois primeiros livros, o vidente 

jesuíta previa abordar os fundamentos bíblicos e a natureza dessa nova 

dimensão existencial, discorrendo no livro terceiro sobre as "grandezas 

e felicidades do dito império". Como dissemos, o projecto anunciado 

ficou por concluir, e somente parte da matéria dos dois primeiros livros, 

que foram apensados ao processo movido pela Inquisição, foi redigida 

com algum desenvolvimento e coerência sistemática. Estes livros, divi-

didos em três e sete capítulos respectivamente, foram publicados pela 

primeira vez, em 1918, por Lúcio de Azevedo, e juntamente com o teor 

do "Livro Anteprimeiro", configuram (em diferentes edições) a versão 

mais completa que se conhece da História do Futuro. Mais recentemen-

te, a investigadora brasileira Adma Fadul Muhana, reescrutando os pa-

péis arquivados no referido processo inquisitorial, verificou que a Apo-

logia, originariamente redigida por Vieira para defender as suas teses 

sobre o dom profético de Bandarra e sobre a ressurreição de D. João IV, 

(daí o seu complemento de título – das Coisas Profetizadas – da res-

ponsabilidade da investigadora/editora) acabou, no devir da sua expla-

nação, por retomar algumas das questões anunciadas no projecto da His-
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tória do Futuro, isto é, acabou por fundir-se com a exposição de temas 

proféticos e por desenvolver questões que estavam previstas serem tra-

tadas no âmbito temático desta História. Independentemente dos com-

plicados problemas relativos à datação histórica e às condições subjec-

tivas da geração dos textos que ficaram arquivados nas pastas da Inqui-

sição, de se saber, portanto, como é que Vieira no seu processo criativo 

mudou de agulha e saltou da redacção de uma para a outra obra – se é 

que não manteve clara e distintamente a sua diferenciação, praticando 

antes uma iterativa abordagem do assunto que mais lhe interessava –, o 

que nos parece digno de nota nesta enredante intersecção de diferentes 

escritos, reunidos à pressa e inacabados para serem submetidos ao exa-

me da mesa do "Santo Ofício", é precisamente a obsessão do seu autor 

pelo tema profético, o que é dizer, a sua contínua esperança no futuro, 

animada pela perpétua força de atracção ou de gravitação da utopia.  

No entanto, e para nossa infelicidade, nem o que anda publicado 

da História do Futuro, nem a dissertação da Apologia, nem as duas 

"Representações" da Defesa Perante o Tribunal do Santo Ofício, nem – 

ao que se sabe – o que Vieira redigiu na sua última obra profética, a 

Clavis Prophetarum, abordam em detalhe e explicitamente o assunto 

das felicidades do dito império, nenhuma inclui em letra de forma aque-

le capítulo sobre a substância ou sobre a organização da sociedade aper-

feiçoada que Vieira idealizou para vigorar na terra. A sua utopia exis-
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tencial e social, a sua utopia universal projectada a partir de um centro 

nacional, a ser fundada na "província de Espanha", em "Lisboa" (Livro 

sexto - Questões segunda e terceira) por um representante temporal de 

Deus, o Sereníssimo Rei de Portugal (História do Futuro -Livro sétimo - 

Questão quarta) não lhe mereceram mais do que breves anotações.  

Ao contrário dos tratados e opúsculos dos Fifth Monarchy Men e 

dos milenaristas ingleses – fundamentalmente orientados para a exposi-

ção de modelos administrativos decalcados do Antigo Testamento, e pa-

ra o funcionamento da sociedade utópica-universal-cristrocêntrica, pro-

jectada não por um protagonista individual, por um rei messiânico, mas 

por uma elite messiânica, a partir do centro nacional da Inglaterra – Vi-

eira, socorrendo-se da sabedoria dos profetas canónicos, Daniel, 

Ezequiel, João de Patmos, etc, (matéria esta desenvolvida principalmen-

te nos capítulos primeiro e segundo do Livro Primeiro da História do 

Futuro) e dos profetas não-canónicos como o Bandarra, (matéria desen-

volvida sobretudo na primeira parte da Apologia), Vieira, dizíamos, ao 

contrário dos milenaristas ingleses seus contemporâneos, ocupou-se 

mais, e da maneira intermitente que se sabe, em explicar as condições, 

os meios e os requisitos para a instauração do Quinto Império, do que a 

projectar os efeitos do seu advento, isto é, preocupou-se mais em fun-

damentar a sua inevitabilidade histórica do que em especificar os seus 

mecanismos institucionais e o seu ordenamento político-administrativo.  
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Sendo o milenarismo do jesuíta português de tipo hermenêutico 

– para utilizar a tipologia de James Holstun –, essencialmente derivado 

da leitura da Bíblia, como, de resto, é-o o dos puritanos ingleses, ele di-

fere escatologicamente do âmbito destes – (assim nos parece) – no que 

concerne às condições do advento ou instauração do reino de mil anos 

dos santos (portugueses). Vieira aguardava por uma resolução final da 

história que nitidamente pressupunha uma intervenção transcendente, 

providencial – na qual o Papa, o monarca e o povo portugueses desem-

penhariam um papel instrumental decisivo – e que daria início à idade 

de mil anos profetizada no Apocalipse. Daí o facto de multiplicar uma 

teia imensa de argumentos e de provas sobre o advento dessa época de 

ouro. A enunciação dessas condições eram o produto da sua reflexão 

sobre um acontecimento que considerava inevitável, pré-determinado 

por Deus e anunciado nas sagradas escrituras e para o qual, ele, na qua-

lidade de exegeta, limitava-se a fornecer argumentos válidos. Nesta me-

dida, o seu pensamento histórico-escatológico é pré-milenarista – para 

utilizar a tipologia de Shepperson –, (o advento inaugura o reino) dife-

rente, portanto, do pós-milenarismo (o advento sucede em consequência 

de uma acção humana) dos autores puritanos ingleses da mesma época, 

crentes que a segunda vinda de Cristo dar-se-ia depois de o homem san-

to (inglês) organizar o mundo para O acolher com dignidade. É talvez 

esta subtil distinção entre pré e pós-milenarismo que pode ajudar a ex-
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plicar o facto de Vieira não ter deixado muitos testemunhos escritos so-

bre a sociedade ideal futura. Talvez ele cresse que a inspiração divina 

comunicada directamente ao homem favorecê-lo-ia inevitavelmente no 

sentido de encontrar meios de convivência social que estivessem em 

conformidade com o seu modo mais perfeito, justo e feliz de ser. Talvez 

que o seu olhar profético se suspendesse na intuição de que qualquer 

que fosse a programação para os futuros mil anos de graça – como a que 

foi feita pelos seus homólogos milenaristas ingleses –, ela seria limita-

dora das possibilidades inimagináveis para quem ainda vivia condicio-

nado pelas ansiedades e desventuras do quarto império. Não é que, de 

acordo com o que deixou escrito, os homens, particularmente os portu-

gueses, devessem aguardar sem esforço o reino de Cristo na Terra, sim-

plesmente, o que quer que fizessem, faziam-no por necessidade provi-

dencial, por lei ou graça divina, e como tal era irrelevante prepararem 

livremente um advento que estava desde a eternidade necessariamente 

preparado. A despeito da visão determinista da história comum ao pré e 

ao pós-milenarismo, talvez que a ênfase colocada na organização social 

pelo pós-milenarismo dos puritanos ingleses – tida como condição para 

o advento do milénio – relativamente ao pré-milenarismo de Vieira (e 

por extensão ao dos sebastianistas portugueses) – tida como consequên-

cia do advento do milénio – talvez que essa diferença de ênfase se rela-

cione com o maior grau de exigência na auto-consciençalização e auto-
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responsabilização da conduta individual promovida pela doutrinação 

protestante relativamente à visão católica do cristianismo, menos favo-

rável às iniciativas de consciência e mais orientada para a passiva obe-

diência fideísta à infalibilidade dogmática. Por outras palavras, e simpli-

ficando o que não passa de uma hipótese a ser confirmada por uma in-

vestigação histórica-literária mais detalhada: na visão do milenarismo 

seiscentista inglês, que entronca no protestantismo-puritano, a nação in-

glesa e o homem inglês são eleitos e santificam-se porquanto preparam 

o milénio; na visão do milenarismo (messiânico-sebastianista) portu-

guês da mesma época, que tem por pano de fundo o catolicismo romano, 

a nação e o homem português são eleitos porquanto aguardam o milénio 

para se santificarem. 

Como fervoroso católico que era, Vieira procurou conformar o 

seu utopismo aos dogmas da Igreja, conformidade difícil de ser dialecti-

zada e sustentada num século fortemente marcado pela intolerância en-

tre diferentes credos religiosos e particularmente feroz na perseguição 

movida aos judeus. Porém, no utopismo de Vieira todos os homens teri-

am de ser salvos, o que na sua opinião passava pela conversão universal 

de gentios e judeus ao cristianismo. Para esse fim, considerava o jesuíta 

que a futura igreja triunfante devia fazer concessões aos ritos praticados 

pelos hebreus: dado o facto de estes estarem profundamente afeitos às 

suas tradições rituais, muitas delas, aliás, praticadas pelos primeiros 
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cristãos, não havia motivo, a seu ver, e desde que se conformassem à 

teologia cristã, para serem estigmatizadas e consideradas heréticas. Ar-

gumento este que, todavia, servia para engrossar o rol de suspeitas e 

acusações – (e.g. a de ter ascendência judaica, a de ter defendido junto 

do rei D. João IV uma maior tolerância para com os cristãos-novos, a de 

se ter encontrado, aquando da sua permanência na Holanda, para deba-

ter assuntos proféticos, com o grande pensador rabino de origem portu-

guesa Menasseh Ben Israel –141) que a Inquisição reunira para o acusar 

de simpatias e práticas judaizantes. Do ponto de vista eminentemente 

religioso, Vieira parece, portanto, conceber o quinto Império como sen-

do doutrinalmente uno, unidade não imposta, voluntariamente reconhe-

cida pela revelação universal da suprema verdade na pessoa de Cristo, 

mas permeável à diversidade de culto. Do ponto de vista existencial era 

um estado caracterizado pela pré-libação das glórias futuras, governado 

pelas leis físicas da vida temporal, uma espécie de condição ontológica 

refundida, digamos assim, um prelúdio terrestre da eterna bem-

aventurança, no qual, os homens, conhecendo finalmente uma paz per-

pétua de mil anos, viveriam saudáveis e dotados de uma longevidade 

excepcional: entregues às suas actividades normais, praticá-las-iam de 

modo fraterno e santificado. Num apontamento que Vieira deixou in-

completo e que foi editado, em apêndice, na Apologia das Coisas Profe-
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tizadas pode ler-se uma ideia semelhante à que também fora redigida 

por William Aspinwall, no seu Brief description of the Fifth Monarchy : 

 

A 1ª felicidade temporal deste bem-aventurado Reino será aquela sem a qual 

nenhuma outra se pode chamar verdadeira felicidade, e a qual em si mesma 

abraça todas ou quase todas as que se podem gozar nesta vida, que é a paz. 

Haverá paz Universal em todo o mundo, cessarão as guerras e armas em to-

das as nações e então se cumprirão inteiramente as profecias tão multiplica-

das em todos os profetas tão variamente explicadas pelos expositores, e nun-

ca bastantemente entendidas. 142.  

 

Essa paz promoveria uma tal revolução de hábitos, seria acompa-

nhada por uma tal mudança no espírito da vida, que na terra ver-se-ia 

cumprida finalmente a profecia de Isaías que refere a convivência do 

lobo com o cordeiro. 

Por falta de provas textuais não se pode especular muito sobre a 

sociologia utópica do quinto império de Vieira. Mas a pergunta justa 

que ele formulou, a dado passo, neste seu breve apontamento, denotan-

do a sua plena consciência sobre a incontornável questão da crueldade 

da conservação da vida, leva-nos a pensar que a sua profética utopia foi 

concebida ontologicamente como um reenvio à mítica condição edéni-

ca, quando a vida animal se perpetuava sem se devorar a si mesma, em 

coexistência harmoniosa, sustentada por folhas e frutos, segundo um re-
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gime alimentar inócuo, vegetariano. Em plena conformidade com a sua 

hermenêutica e o seu método de prospecção do novíssimo futuro, isto é, 

em conformidade com a lógica do seu pensamento profético, Vieira sus-

tenta que o futuro revelaria uma coisa passada e antiquíssima, uma "no-

vidade de coisa não nova" – parafraseando as suas palavras. Partindo 

pois de uma asserção dada como verdade, partindo da crença acerca do 

paradisíaco tempo das origens (momento-alpha), é assim que Vieira 

formula as suas perguntas – que parecem traduzir uma íntima e generosa 

aspiração pelo bem de todos – sobre a qualidade do tempo final (mo-

mento-omega) :  

 

Pois se do princípio do mundo até ao dilúvio [que se contaram 1650 anos] 

<todos> os animais viviam em paz entre si, e os que hoje <chamam-se> feros 

e domésticos naquele tempo <não tinham esta diferença e> pasciam no mes-

mo campo pacífica e concordatamente, sem se perseguirem, nem se come-

rem: que muito será que torne o mundo a ver na sua última idade o que viu 

na primeira ? e (sic) que na renovação da terra e dos ares que considerámos 

acima se restitua também o temperamento dos animais à constituição antiga 

com que, sem nenhum milagre nem mudança essencial da natureza, o instinto 

e apreensão da fantasia os leve aos frutos e às ervas como hoje os convida às 

carnes?143.  

 

São perguntas que retomam, afinal, a ideia representada pelo 

exemplo dos eutópicos de que a conduta inocente que não quer causar 
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dano não significa necessariamente estupidez ou monótona fixação a 

um estado de subdesenvolvimento mental, mas pode ser o equivalente à 

fruição de um estado de graça, a uma activa e perceptível sabedoria, que 

dissolve ou transcende o antagonismo do bem e do mal, da razão e da 

não razão, da vida e da morte, isto é, que vai além das duras dualidades 

que presidem às leis da história e às insuficiências do seu presente. 



 737 

 

10. 1. A idealização do tempo linear. Anselmo Caetano, um discípu-

lo de Vieira no século XVIII português. 

 

 

Mas o profetismo utópico, ao contrário da nostalgia ou da vivên-

cia eutópica, não tem por figura ilustrativa o círculo das harmonias es-

táveis, a redonda plenitude da união dos contrários, representando-se, 

antes, pelo convergente dinamismo da figura ogival, pela ascendente 

sublimação da força grave da história, pela mudança rítmica de escala, 

pela passagem do mau regime presente para o esperado bem futuro. É, 

portanto, mediante a idealização do tempo linear e não pela idealização 

do espaço recôndito e circular que toma forma o espírito da utopia na 

sua modalidade mais actuante e inspiradora. O que não significa, obvi-

amente, que tal valorização ideal do tempo não recorra, nas suas ilustra-

ções, à figuração espacial. O possível melhor tempo não dispensa, salvo 

nalgum exemplo de transformação ontológica radical, o possível melhor 

espaço; simplesmente, como na música, este é superveniente em relação 

àquele. Por isso, tanto na cultura literária portuguesa como na inglesa 

pós-seiscentista, o profetismo nacional, enquanto sinónimo da ideia de 

esperança num futuro humano mais que perfeito protagonizado pelos 

respectivos espaços nacionais, identificados como seres vivos dotados 

de consciência e desempenhando um papel messiânico e instrumental, 
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não cessou de ser tratadisticamente reinterpretado e esteticamente reuti-

lizado. A tese utopizante, de origem bíblica, do quinto império, enunci-

ada literalmente por esse mesmo sintagma nominal, sobreviveu, surpre-

endentemente, até ao século XX, em Portugal, mesmo depois do triunfo 

progressivo da laicização e racionalização da cultura europeia, explici-

tando-se, por exemplo, em apontamentos ensaísticos e no poema Men-

sagem de um Fernando Pessoa, como teremos a oportunidade de anali-

sar. Mas não só. De facto, a antiga profecia de Daniel, actualizada, co-

mo vimos, com obsessiva insistência no século XVII, continuou a ser 

reinterpretada nos séculos seguintes por outros autores em língua portu-

guesa. No século XVIII, por exemplo, o nosso já conhecido Anselmo 

Caetano, discípulo assumido do Padre António Vieira, ao publicar, em 

1732, a primeira parte do seu tratado alquímico, Ennoea, retomou, no 

contexto da dedicatória feita a D. Francisco de Meneses, cónego da San-

ta Igreja Patriarcal e seu mestre de filosofia na Universidade de Coim-

bra, as teses proféticas de Vieira para adaptá-las às circunstâncias histó-

rica-dinásticas do seu tempo: o império derradeiro teria como "vigários" 

ou "Vice-Cristos", isto é, como representantes de Deus na terra, respec-

tivamente, o Sumo Pontífice para o Império Espiritual, e o rei portu-

guês, "o nosso Augustissimo Monarcha o Serenissimo Senhor D. Joam 

V, o primeiro Emperador (temporal) do quinto império"144 e fixaria a 

sua sede-capital nas cidades de Mafra e de Lisboa, ou, melhor dizendo, 
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na cidade de Lisboa Mafrense. Depois de repetir as teses de Vieira, es-

creveu Anselmo Caetano na referida dedicatória:  

 

[M]uito bem fica o imperador em Mafra, e o Pontifice em Lisboa; e desta 

sorte se dividirà esta grande Cidade em tres partes, que são Oriental, Occi-

dental, e Mafrense: Lisboa Mafrense para a Corte do Emperador, Lisboa Oc-

cidental para a Corte do Pontifice; e Lisboa Oriental para a Corte do Principe 

do Brasil o Auguatissimo, e Serenissimo Senhor D. Joseph. 145 
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11. A continuidade do profetismo nacionalista inglês com incidên-

cias utopizantes pela voz do "menos contemporâneo dos homens", o 

gravador-poeta William Blake. O destino messiânico da Great Al-

bion e a persistência do "Eternal Prophet". 

 

 

Mas, diferentemente do caso português, em Inglaterra, tanto 

quanto julgamos saber, a ressonância cultural da expressão bíblica de 

Daniel extinguiu-se, ainda no século XVII, com o profetismo teocrático 

dos Fifth Monarchy Men. O que não quer dizer que o profetismo nacio-

nalista inglês de proveniência bíblica e com matizes utopizantes não te-

nha ressurgido sob outras imprevisíveis formas: nos finais do século 

XVIII, princípios do século XIX, ele reaparece, mas agora numa im-

pressionante e pessoalíssima versão imagética-literária posta literalmen-

te em letra de forma, gravada e iluminada em chapas de cobre e impres-

sa sobre papel, em livros editados pelo seu genial protagonista, o poeta 

e artista-gravador William Blake (1757-1827). Falamos "do menos con-

temporâneo dos homens , de um dos homens mais estranhos da literatu-

ra" , no dizer autorizado de Jorge Luis Borges – 

146 estranheza e incontemporaneidade que certamente derivam do her-

metismo e da mitologia pessoal do discurso profético e visionário de 

Blake. Falamos do poeta que dizia ouvir os anjos ditarem-lhe os versos 



 741 

e os poemas com que devia despertar os seus concidadãos do sono lân-

guido da vida material, do poeta que se insurgia contra os limites es-

quadrinhadores da razão pragmática e que denunciava o torpor das von-

tades gerais inclinadas à gratificação de um mundo vulgarizado. Fala-

mos do poeta que se sentia possuído pela inspiração vinda dos céus, au-

tor de uma vasta e complexa obra, parte dela ilegível sem o contributo, 

sempre eficaz e delicadamente produtivo, de instrumentos de análise li-

terária que se cruzam com a psicologia das profundezas, com a psicolo-

gia que admite e faz prova que a origem das figurações simbólicas re-

dundantes, convertidas ou não em literatura, relaciona-se com a activi-

dade da "zona" mais impessoal da psique situada além do (in)consciente 

individual, isto é, com a actividade psíquica transpessoal definidora de 

estruturas ou arquétipos determinantes para a compreensão da dimensão 

universal do ser humano.  

Blake achava-se, pois, investido de uma missão transcendente, 

de uma missão em si mesma profética, a de despertar no homem inglês, 

na nação inglesa – ambos os termos utilizadas como sinédoques para a 

ideia de humanidade inteira – a sua interioridade espiritual e a sua voca-

ção messiânica. Para o efeito urdiu, não um programa de acção política 

como os Fifth Monarchy Men, nem um tratado teológico-profético, co-

mo o Padre António Vieira, mas um singular projecto literário recortado 

de um esplendoroso universo imaginário épico-dramático e povoado por 



 742 

uma galeria de personagens representativas do dinamismo psicológico 

desse despertar e dessa transcendente vocação. O desígnio estético da 

palavra poética de Blake não se quis, portanto, dissociado do desígnio 

ético da sua palavra profética. Os seus longos poemas narrativos – Vala, 

or the Four Zoas (c.1797-1803); Milton (c.1800-1804); Jerusalem, the 

Emanation of the Giant Albion (c.1804-1807) configuram, na tessitura 

simbólica do seu respectivo e inter-comunicante enredo ou na literali-

dade das suas apóstrofes, particularmente no caso de Jerusalem – uma 

espécie de pessoalíssimo anúncio evangélico dos poderes do espírito, 

que ele identificava com os poderes da imaginação, capazes de poderem 

levar o homem natural a reencontrar-se com o seu Eu universal, de o pôr 

em contacto com o seu fundo divino, com a sua alteridade, de o trans-

portar para os territórios inexplorados da sua experiência íntima, ao lu-

gar inaparente (ao não lugar físico, à utopia ?) da graça compassional e 

da intuitiva percepção da unidade com o todo, de o reconduzir, a partir 

da experiência sensível, física e impermanente do tempo exterior, à re-

velação interior e espiritual do eterno presente, em suma, de o guiar ao 

conhecimento da Jerusalém anímica, condição da Jerusalém celeste. 

É a personagem Los, anagrama de Sol – personagem que transita 

intertextualmente, multifacetando-se sob essa designação no ciclo de 

poemas simbólicos de Blake –, descrita em Song of Los (c. 1795) como 

"the Eternal Prophet", que, nesta sua qualidade, e quase em surdina, as-
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sim fala, no início do capítulo terceiro do poema Jerusalem: "(In great 

Eternity, every particular form gives forth or emanates / Its own peculiar 

light, & the form is the Divine Vision; / And the light is his garment. 

This is Jerusalem in every man, / A tent & a tabernacle of mutual for-

givness, male & female clothings./ And Jerusalem is called LIBERTY 

among the children of Albion.)" 147 

Numa outra escala de tempo, lugar e pensamento, mas segundo a 

mesma constelação de princípios gerais de percepção intuitiva e expli-

cação intelectual, não escreveria Bloch, o filósofo marxista, no seu Der 

Geist der Utopie, que só mediante o "mergulho vertical interno no vasto 

espaço da alma (sic) se faz vibrar o diapasão do problema do Nós, a 

função cósmica da utopia"(cf. Cap. I, ponto 2 do nosso trabalho), ou se-

ja, que não é senão pela intuitiva percepção da universalidade do Ser 

(do Nós) na particularidade relativa do eu (de mim) que nasce o impulso 

idealista de melhorar o mundo? 

Assumindo-se como oráculo inspirado ou amanuense da escrita 

de Deus, o discurso profético de Blake tem por destinatário a Albion 

(antiga palavra poética para designar a Grã-Bretanha), o ser colectivo da 

nação inglesa, co-extensível ao ou co-presente no ser individual de cada 

concidadão inglês, seu leitor, e a quem, ele, poeta/profeta, justamente, 

se propõe transformar ou despertar com o relato das suas visões. No 

proémio a Jerusalem, Emanation of the Giant Albion – (poema que se 
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quer libertador e para o qual Blake encontrou no verso livre (liberto) o 

meio de expressão formal mais adequado: "I therefore have produced a 

variety in every line, both of cadences & number of syllables. [...] Poe-

try fettered, fetters the human race"148) –, não podia ser mais assumida-

mente oracular o anúncio das condições de produção poética da longa 

narrativa a que serve de introdução:  

 

Reader [lover] of books [lover] of heaven, / And from that God from whom 

[all books are given,] / Who in mysterious Sinai's awful cave / To man the 

wondrous art of writing gave. / Again he speaks in thunder and in fire - / 

Thunder of thought, & flames of fierce desire. / Even from the depths of Hell 

his voice I hear, Within the unfathomed caverns of my ear. / Therefore I 

print, nor vain my types shall be; / Heaven, Earth & Hell henceforth shall live 

in harmony.149 

 

Pelo que se vê, desde logo o profetismo nacionalista de Blake – 

 de índole predominantemente literária – prolonga e dá continuidade, no 

dealbar do século XIX, a duas importantes tradições: em primeiro lugar, 

à tradição do pensamento ocidental que confere à palavra escrita uma 

função divina, cosmogónica e ordenadora – no princípio era o verbo –, 

tradição esta indissociável do espírito religioso, de origem semita, con-

signado sob a indelével fórmula de o Livro Sagrado, portador e revela-

dor das verdades últimas da criação e do fim da vida; em segundo lugar, 
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à reprodução "fatal" do mitema da nação-escolhida, o qual, como vimos, 

passa, na história da literatura inglesa, por Shakespeare e reforça-se com 

Milton. Ora, fosse por uma mera motivação tributária do génio do seu 

compatriota, fosse por que se achava possuído pelo próprio génio de 

Milton, Blake, ao iniciar o longo poema com o título do autor do Para-

dise Lost, retoma explicitamente, logo no prefácio, essa tese da nação 

escolhida em quatro quadras que condensam o essencial da complexa 

trama narrativa que desenvolverá no poema Jerusalem. Mas retoma-a de 

modo nunca antes praticado, invertendo a ordem dos factores, transfor-

mando a geografia sagrada, permutando a matriz pelo simulacro, o ori-

ginal pela cópia, atribuindo à Albion (à Grã-Bretanha) a função soterio-

lógica real, essencial no plano divino, e a Jerusalém a função soterioló-

gica aparente, nominal; ou, por outras palavras, identificando a terra sa-

grada (o referente) com o Albion e a sua metáfora (o signo) com a Jeru-

salém. Daí o título (que não é uma ironia) Jerusalem, Emanation of the 

Giant Albion , em que o arquétipo (a Ideia, no sentido platónico) da ter-

ra eleita passa a ser identificada com a pátria do próprio profeta Blake, e 

a sua emanação (a sua aparência) com a terra bíblica dos antigos profe-

tas judeus:"And above Albion's land was seen the heavenly Canaan / As 

the substance is to shadow". 150  

Das quatro estrofes do poema-prefácio à epopeia simbólica Mil-

ton (estrofes cujo conhecimento popular em Inglaterra situa-se ao nível 
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do "national anthem", sendo ainda hoje em dia entoadas, com música de 

Elgar, nos campos de futebol), destacamos a primeira e a última: 

 

And did those feet in ancient time 

Walk upon in England's mountains green ? 

And was the holy Lamb of God 

On England's pleasant pastures seen? 

[...] 

I will not cease from mental fight, 

Nor shall my sword sleep in my hand 

Till we have built Jerusalem, 

In England's green and pleasant land.151 

 

E, imediatamente a seguir a estes versos, Blake faz incluir uma 

citação do Antigo Testamento, uma exclamação (esperançosa) de Moi-

sés a Josué ( Números, 11, 29), que opera, simultaneamente, com um 

comentário às quadras do prefácio, e de exergo aos dois livros ("Book 

the First" e "Book the Second") que dão corpo ao poema Milton: 

"Would to God that all the Lord´s people were prophets !"152 

A enunciação interrogativa da primeira quadra, que se repete na 

segunda, e que comporta a formulação de uma hipótese singular, a de 

ter sido a Inglaterra a terra por onde caminharam os pés de Cristo, terra 

de glória, mas decaída, degenerada na aparência satânica da sua indus-
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trialização – "And was Jerusalem builded here / Among these dark Sa-

tanic mills"153 – facto este que tanto exasperava Blake e lhe servia de 

argumento para condenar os efeitos perversos da faculdade utilitária da 

razão ao serviço do materialismo, e sobretudo para condenar as limita-

ções do pensamento racionalista, de que os seus compatriotas Locke e 

Newton eram os principais representantes e, por isso, os alvos da sua 

constante exautoração154 – essa hipótese, dizíamos, dá lugar à asserção 

inquestionável, à formulação do voto essencial de regenerar a terra in-

glesa, de a reunir com a sua "emanção" divina, de a tornar digna de aco-

lher a Jerusalém celeste. 

Ora é justamente este tema da reunião ou da reconquista do esta-

do de graça original da nação eleita da Albion com a cidade celeste con-

sagrada pelo livro sagrado que constitui o tema do longo poema narrati-

vo Jerusalem. Há, porém, a reiterar e a sublinhar que a Albion, sendo 

uma personificação da Grã-Bretanha-nação-escolhida, é, por co-

extensão, também representativa de um estado ontológico generalizado 

aos seres seus constituintes, aos seus filhos e filhas do passado, do pre-

sente e do futuro. Neste sentido, o poema Jerusalem tanto pode ser lido 

como uma epopeia mística-profética nacional, como uma epopeia psico-

lógica da mente ou do espírito individuais, na senda do Pilgrim's Pro-

gress de John Bunyan, por exemplo, para nos situarmos apenas na tradi-

ção literária inglesa.  
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De facto, e na justa medida em que para William Blake o mundo 

essencial e verdadeiro é o que é apreendido pelo poder da imaginação, 

pela faculdade divina do homem, toda a toponímia sagrada de inspira-

ção bíblica que na sua obra poética é representada como um lugar eutó-

pico – o Eden, a Jerusalém Celeste, a terra de Beulah – adquire uma va-

lência mais anímica, psicológica, digamos assim, do que propriamente 

física ou realista. Assim, por exemplo, a terra de Beulah, a qual, e ape-

sar da sua subordinação à intencionalidade alegórica, já encontráramos 

descrita por John Bunyan como uma antecâmara terreal do paraíso ce-

leste (cf. Cap. III, ponto 7) é convertida por Blake na sede mental da 

inspiração poética, no reino cerebral paradisíaco onde habitam as forças 

(femininas) da criatividade – como se pode ler nesta invocação, no inci-

pit do "Book the first", do poema Milton: "Daughters of Beulah ! Muses 

who inspire the poet's song ! / [...] Come into my hand / By your mild 

power descending down the nerves of my right arm / From out the por-

tals of my brain, where by your ministry / The eternal great Humanity 

Divine planted his paradise". 155 

Para Blake há uma humanidade vegetal e uma humanidade divi-

na, um universo vegetal e um universo divino, um Cristo vegetativo e 

um Jesus Imaginante, uma religião natural e uma religião espiritual, um 

tempo mortal e uma Eternidade do instante, uma Grã-Bretanha separada 

da Jerusalém histórica e uma Albion regenerada e reunida à Jerusalém 
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Celeste. Precisamente, a função do poeta/profeta (aqui muito próxima 

do papel do utopista) é denunciar o estado experimental, estagnado, 

vulgar do primeiro termo de qualquer uma daquelas díades e anunciar, 

dar a ver, o segundo. Para isso, dispõe da faculdade imaginativa, da por-

tentosa actividade espiritual que anima a existência do mundo e que 

confere forma perpétua à essência da vida. Não estamos longe da dou-

trina idealista do conhecimento – que tem servido de princípio de expli-

cação e fundamentação a este trabalho –, da doutrina que atribui a exis-

tência do mundo à sua percepção mental, à sua representação cerebral. 

O idealismo idealizado (passe a redundância) e imaginante de Blake, 

além de sustentar e configurar, a um tempo, a qualidade mística, profé-

tica e utópica da sua obra poética, serve também de prova à sua convic-

ção que um mundo dado pela estreiteza dos procedimentos quantificá-

veis da razão é um mundo de meras operações mecânicas que se fica pe-

la superfície material e, por isso, caduca das coisas, e que é somente pe-

la qualidade espiritual da imaginação que as formas reais são apreendi-

das na sua plenitude eterna – "To see a world in a grain of sand / And a 

heaven in a wild flower, / Hold infinity in the palm of your hand / And 

eternity in an hour" 156 .  

Na apóstrofe dirigida aos cristãos, com que dá início ao quarto e 

último capítulo do poema Jerusalem, Blake, em tom de declaração-

manifesto, enuncia os princípios da sua doutrina idealista do conheci-
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mento, identificando a actividade da imaginação criadora com a activi-

dade do espírito santo:  

 

I know of no other Christianity and of no other Gospel than the liberty both 

of body & mind to exercise the divine arts of Imagination – Imagination, the 

real & eternal world of which this vegetable universe is but a faint shadow, & 

in which we shall leave in our eternal or imaginative bodies, when these veg-

etable mortal bodies are no more. The apostles know of no other gospel. 

What were all their spiritual gifts? What is the Divine Spirit? Is the Holy 

Ghost any other than an intellectual fountain?157  

 

Esse idealismo, que é a chave do pensamento profético de Blake 

quanto ao devir de um estado de consciência e do mundo plenamente 

realizados no aqui-agora, serve também de fundamento ao seu hetero-

doxo entendimento de Cristo e seus Apóstolos, tomando-os como 

exemplos de realização na terra do destino transcendente e divino do 

homem. Por acção da imaginação (do espírito-santo) – "For all things 

exist in the human imagination"158 – o ser humano entra em contacto 

com o lugar oculto de si, lança o arco que o leva ao não-lugar físico, à 

utopia da alma - "There is a throne in every man; it is the throne of 

God" 159 – a partir da qual pode aspirar à edificação da Jerusalém Celes-

te. Eis uma concepção profética, plenamente adunada no idealismo cris-

tão idiossincrático de Blake, muito diferente da concepção do realismo 
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cristão doutrinário, digamos assim, quer na sua versão católica, que 

identifica a eternidade feliz com a vida para além da morte, quer na sua 

versão milenarista – como a que foi projectada, por exemplo, pelos puri-

tanos ingleses e sebastianistas portugueses do século XVII que aguar-

davam uma transformação benigna da terra por efeito de um aconteci-

mento real e exterior ao homem, isto é, que aguardavam a inauguração 

do milénio por efeito de uma magnificente epifania que desceria dos 

céus para dar perfeição ao mundo imperfeito. 

É portanto esta perspectiva idealista, de apreço e valorização es-

piritual da faculdade imaginante e criadora do homem, que, a nosso ver, 

confere ao profetismo de Blake uma qualidade original no conjunto dos 

exemplos textuais até aqui estudados. Blake não é um doutrinador polí-

tico, menos ainda um reformador de instituições. A qualidade oracular 

da sua mensagem relaciona-se com a função estética e com a motivação 

ôntica da poesia enquanto instrumento de revelação do ser e do mundo. 

Por isso, a sua profecia e a sua utopia são da ordem do mental, do aní-

mico, do espiritual, do artístico, e não estão primacialmente viradas para 

o ser social ou para o ser político. O que não quer dizer que os descui-

dem. Mas é sobretudo à luz deste programa idealista que valoriza, antes 

de mais, a qualidade dos estados de consciência do sujeito do conheci-

mento, que a nação inglesa pode ser tomada como a metáfora de um "es-
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tado de alma" colectivo, de um "estado de consciência" do sujeito-

nação. 

No poema Jerusalem, a Albion está porém alheada, adormecida 

na escuridão larvar da sua natureza vegetativa, divorciada do seu desti-

no espiritual, divorciada da sua alma, entregue a projectos mesquinhos 

de mera ambição territorial. Blake compõe então uma inextricável rede 

de correspondências, entrosando a história e o estado coevo da nação 

britânica com a história e o passado bíblico da nação de Israel. E tal 

como os cristãos, no princípio do quarto capítulo de Jerualem, foram os 

destinatários da apóstrofe idealista de Blake relativa à energia libertado-

ra da imaginação, assim também os judeus, no início do segundo capítu-

lo, e numa espécie de reiteração do tópico da nação eleita, são por ele 

interpelados com a intenção de serem esclarecidos sobre o alcance in-

controvertível do próprio título do poema:. 

 

To the Jews 

[...] Was Britain the primitive seat of the patriarchal religion? If it is true, my 

title-page is also true - that / Jerusalem was & is the emanation of the giant of 

Albion. It is true: and / cannot be controverted. [...] 

'All things begin & end in Albion's ancient druid rocky shore.' 

Your ancestors derived their origin fom Abrahm; Heber, Shem, /  

and Noah, who were druids, as the druid temples (which are the / patriarchal 

pillars & oak groves) over the whole earth witness to this / day. 
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You have a tradition, that man anciently contained in his mighty / limbs all 

things in heaven & earth: this you received from the druids. / 

'But now the starry heavens are fled from the mighty limbs of Albion'.160 

 

À imagem do historicamente sucedido com o povo judeu e relata-

do no livro-matriz da Bíblia, o estado presente da Albion, dos seus fi-

lhos e filhas, é, por aproximação temática, coincidente com períodos 

depressivos e de refluxo moral daquela história, e caracteriza-se pelo 

seu total afastamento da graça electiva divina, pela sua angustiante dis-

persão de ânimo, por ser um estado de guerra, de iniquidade e perver-

são, cercado e contaminado, como a antiga Israel, pelos desmandos dos 

seus inimigos, pela desordem humana e pela cegueira espiritual:  

 

The banks of the Thames are clouded, the ancient porches of / Albion are / 

Darkened; they are drawn through unbounded space, scattered / upon / The 

void in incoherent despair. Cambridge & Oxford & London / Are driven 

among the starry wheels, rent away and dissipated, / In chasms & abysses of 

sorrow, enlarged without dimension, / terrible. / Albion's mountains run with 

blood, the cries of war & of tumult / Resound into the unbounded night, every 

human perfection / of mountain & river & city, are small & withered & dark-

ened. [...] / Wales and Scotland shrink themselves to the west and to the north, 

/ Mourning for fear of the warriors in the vale of Entuhon Benython. / Jerusa-

lem is scattered abroad like a cloud of smoke through non-entity: / Moab & 
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Ammon & Amalek & Egypt & Aram / Receive her little ones for sacrifices 

and the delights of cruelty.161 

 

Eis o estado de presente desgraça da grande Albion, alheada da 

sua vocação messiânica, e que é dado por contraste162 com o seu passa-

do de graça e de unidade original. No capítulo quarto, a emanação espi-

ritual da Albion, a voz de Jerusalém, a voz da alma, recorda não só essa 

unidade como a sua generalização a toda a terra. Por um processo dis-

cursivo feito de insólitas associações e justaposições sintagmáticas en-

volvendo topónimos geograficamente descontínuos com o intuito de su-

gerir a reversibilidade simbólica dos lugares sagrados e de projectar um 

fantástico isomorfismo entre as realidades históricas das nações inglesa 

e israelita, por um processo discursivo composto por recurso às figuras 

retóricas da personificação/presopopeia, da metonímia e da hipérbole, a 

personagem Jerusalém diz a dado passo:  

 

London covered the whole earth, England encompassed the nations; / And all 

the nations of the whole earth were seen in the cities of Albion. / My pillars 

reached from sea to sea; London beheld me come / From my east & from my 

west. He blessed me and gave / His children to my breasts, his sons & daugh-

ters to my knees. / His aged parents sought me out in every city & village; / 

They discerned my countenance with joy, they showed me to their / sons, / 

Saying: " Lo, Jerusalem is here ! She sitteth in our secret chambers: / Levi 
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and Judah & Issachar, Ephraim, Manasseh, Gad and Dan / Are seen in our 

hills & valleys; they keep our flocks & herds; / They watch them in the night, 

and the Lamb of God appears / among us [...]. 163 

 

E seguem-se versos demonstrativos da original pureza messiâni-

ca da Albion quando unida à sua emanação divina, isto é, quando cum-

prindo universalmente a sua vocação electiva:  

 

Thames received the heavenly / Jordan; / Albion gave me to the whole earth 

to walk up & down; to pour / Joy upon every mountain, to teach songs to the 

shepherd and / ploughman. / [...] Italy saw me, in sublime astonishment; 

France was wholly mine, / As my garden & as my secret bath ; Spain was my 

heavenly couch, / slept in his golden hills [...] / Germany, Polland & the north 

wooed my footsteps; [...] Turkey & Grecia saw my instruments of music, 

they arose, / They seized the harp, the flute, the mellow horn of Jerusalem's 

joy; [...] / Egypt & Lybia heard; The swarthy sons of Ethiopia stood round the 

Lamb of God / Enquiring for Jerusalem [...] / And thou, America, I once be-

held thee [...] / Thy golden mountains, where my cherubin & seraphim re-

joiced / Together among my little ones.164  

 

A Albion unida a Jerusalém representa, portanto, várias ideias: 

(i) um estado matriz de graça nacional, mas também de graça planetária, 

algo semelhante a um estado de inocência edénica universal, (ii) uma 

condição ontológica de harmonia original, (iii) uma qualidade electiva 
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e, portanto, exemplar da nação dispensadora da energia espiritual e ilu-

minadora das outras nações, (iv) uma idealização nacionalista da Grã-

Bretranha, (v) finalmente, uma síntese de tudo isto, um símbolo de um 

desígnio profético e de uma condição teleológica equivalente, no alcan-

ce do seu significado utopizante, a outras designações de positiva espe-

rança num tempo de perfeição final: a quilíade ou milénio, o quinto im-

pério, o estado do espírito santo, o ponto ómega ... 

Mas a Albion e os seus filhos estão adormecidos para esse de-

sígnio. A Albion sem a Jerusalém é a distopia mais ignóbil, porque trai-

dora à sua superior missão de conduzir as outras nações à libertação e à 

glória finais. Incansável, porém, o poeta, como um profeta iluminado, 

resiste no meio da mais generalizada corrupção e alienação colectivas, 

e, liberto do seu egoísmo animal, inspirado pela acção do verbo desve-

lador e visionário, não abdica da esperança, não cessa de se esforçar por 

reconduzir os seus concidadãos à dimensão sagrada que é neles con-

substancial, de aos guiar ao conhecimento do seu centro divino, de lhes 

indicar o que, neste contexto, podemos designar como a utopia da alma, 

identificada por Blake com o pensamento e a imaginação, com as facul-

dades sublimes do ser humano que o impelem à transcendente realiza-

ção de si. O próprio Blake se autodescreve nessa sua missão logo no 

início de Jersualem e no contexto de uma extraodinária invocação ao 

Cristo redentor e imaginante:  
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Trembling I sit day and night; my friends are astonished at me. / Yet they 

forgive my wanderings, I rest not from my great task - / to open the eternal 

worlds, to open the immortal eyes / Of man inwards into the worlds of 

thought - Into Eternity / Ever expanding in the bosom of God, the human im-

agination. / O Saviour, pour upon me thy spirit of meekness & love; / Annihi-

late the selfhood in me, be thou all my life. / Guide thou my hand which 

trembles exceedingly upon the Rock / of Ages, / While I write of the building 

of Golgonooza165. 

 

Precisamente, a construção de Golgonooza é a tarefa que teimo-

sa e pacientemente executa a personagem Los, o ferreiro/metalúrgico, 

personificação do artista-visionário, espécie de alter-ego do próprio 

Blake, mas também verdadeira incarnação do princípio esperança. Los é 

a partícula inextinguível de luz na plena escuridão em que animicamen-

te está mergulhada a Giant Albion. Ele é o construtor da cidade celeste 

no seio das mais adversas condições, vítima dos golpes de sabotagem 

dos seus próprios filhos Skofield, Kox, Kotope, Bowen e da inveja e da 

perfídia de Vala, o espectro maligno da Albion, o negativo simétrico de 

Jerusalém, causadora do seu passageiro exílio, mas que acabará por ser 

redimida pelo próprio Los. A construção lenta de Golgonooza por Los, 

sujeita a reveses, traições e incompreensões de toda a ordem, é-nos 

apresentada, à imagem da descrição do templo feita pelo Profeta 
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Ezequiel (cf. Ezequiel Caps. 40-43.), ainda no primeiro capítulo (Pl.12-

Pl.13). Golgonooza comporta vários significados: (i) em termos ontoló-

gicos, digamos assim, ela representa o reduto espiritual do homem e a 

imperecível memória da sua unidade original; (ii) em termos prosaica-

mente utópicos, e considerando a quadratura das suas formas, ela alude 

à cidade geométrica ideal, o contraponto perfeito ao seu envolvimento 

pelo continente distópico (Ulro); (iii) em termos proféticos ela simboli-

za a esperança associada à teleologia da redenção final da história.  

 

And fourfold / The great city of Golgonooza: fourfold toward the north / And 

toward the south fourfold, & fourfold toward the east & west, / Each within 

other toward the four points - that toward / Eden, and that toward Beulah, and 

that toward Ulro. / (Ulro is the space of the terrible starry wheels of Albion's 

sons.) [...] // And the four points are thus beheld in great Eternity - / West, the 

circumference: south, the zenith; the north, / The nadir; east, the centre [...] / 

These are the four faces towards the four worlds of humanity / In every 

man.166 

 

E, subordinada sempre ao princípio da quadratura, modelada pe-

la obsessiva projecção do número quatro, pelo símbolo numérico repre-

sentativo da regularidade simétrica – "And every part of the city is four-

fold, & every inhabitant fourfold" 167 –a descrição da cidade, que está 

cercada por um continente de enorme desolação e miséria – "Around 
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Golgonooza lies the land of death eternal, a land / Of pain & misery & 

despair & ever-brooding melancholy"168 –prossegue com a caracteriza-

ção da sua morfologia quadrangular aplicada aos seus portais, à sua es-

tatuária, às suas ruas, aos seus habitantes, aos seus utensílios, até se 

suspender no verso que declara ser ela presidida e vigiada pelo seu infa-

tigável sábio-guardião: "Los walks round the walls night and day"169. 

Não podemos deixar de interpretar esta referência à vigilância de Los 

como significando a auto-exigência na preservação do espaço ideal e o 

devoto auto-empenhamento na contínua renovação da pureza anímica.  

É importante sublinhar que Blake, fazendo deste seu longo e 

complexo poema uma epopeia simultaneamente nacional e espiritual, 

não perde jamais de vista o seu conteúdo profético-messiânico. Mesmo 

se a Albion se encontra adormecida e divorciada da sua emanação espi-

ritual, nela há sempre quem não abdique da sua vocação de guia, quem 

se esforce por preservar a réstia de esperança, quem não deixe esmore-

cer a centelha de luz, cabendo justamente essa função iluminadora ao 

poeta, ao incessante construtor da cidade ideal, ao arquitecto do discur-

so revelador, ao inventor da palavra exigente e proclamada contra a ári-

da desolação circunstante e contra a amorfa desatenção dos seus compa-

triotas.  

Toda a nação que se reclama de uma função messiânica tem os 

seus profetas que, ora admoestando ora prognosticando, procuram re-
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lembrar a transcendente missão que lhe foi cometida, exigindo-lhe que 

cumpra e que corrija a sua trajectória de nação-eleita sempre que dela se 

afasta. O poema Jerusalem, Emanation of the Giant Albion recapitula 

estes temas e pode ser lido, na sua estrutura singularmente profética, 

como um work in progress equivalente, nos seus propósitos ético-

libertadores, à edificação que nele se relata da cidade Golgonooza. Ou 

em termos complementarmente reversíveis, a edificação de Golgonooza, 

para além do significado que desempenha na estrutura diegética do po-

ema, pode ser interpretada, até pela quadratura das formas que ostenta, 

como uma ilustração metafórica do sentido e do processo de escrita da 

própria obra literária que se lhe refere, a qual, formalmente, tem uma 

quádrupla configuração, isto é, está dividida em quatro capítulos. Neste 

sentido, e por um processo de mise en abyme, o trabalho e o objectivo 

da composição do poema têm a sua mais adequada ilustração no micro-

episódio da construção da cidade ideal, na imagem arquitectónica da ci-

dade que nele é descrita. O poema é ele mesmo um precipitado verbal 

ideal cuja ilustração metafórica é dada pela descrição do reduto arqui-

tectónico ideal que nele se descreve. A cidade ideal em perpétua cons-

trução, a natureza anímica em perpétua renovação cruzam-se, portanto, 

na sua subordinação à mensagem profética-nacionalista de Blake. Daí 

que: "Here, on the banks of the Thames, Los builded Golgonooza, / 

Outside the gates of the human heart, beneath Beulah / In the midst of 
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the rocks of the Altars of Albion. In fears / He builded it, in rage & in 

fury. It is the spiritual fourfold London – continually building & contin-

ually decaying desolate". 170  

Diferentemente de Vieira, o profetismo-nacionalista de Blake 

não colheu a sua fonte de inspiração no exclusivo manancial bíblico-

teológico, sendo antes uma discreta reificação da sua prática artística-

literária de cariz visionário fundada em vários saberes – desde o neo-

platonismo e o simbolismo alquímico de Jacob Boehme (1575-1624) a 

textos espirituais hindus como o Bhagavad Gitã –  mais ligados à tradi-

ção, digamos assim, do conhecimento hermético.171 Ao invés da prática 

literária de Vieira, marcada por uma essencial motivação doutrinária-

teológica e orientada determinantemente para a representação da condi-

ção ideal futura, tal como o jesuíta português a deduzia da confluência 

entre a sua idiossincrática e messiânica leitura lusocêntrica da história 

do mundo e a mensagem quiliástica da Bíblia, a prática literária de Bla-

ke foi, antes de mais, poética, no sentido literal e pleno do termo, nela 

subsumindo-se a sua muito heterodoxa mensagem profética-

nacionalista. Por outras palavras, enquanto o jesuíta português fez da 

primacial mensagem doutrinária também um discurso literário, o visio-

nário poeta inglês agregou à sua estética literária o motivo da doutrina-

ção profética. Se ambos, enquanto representantes de duas discretas tra-

dições histórico-literária-culturais, divergiram quanto à ideia fundamen-
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tal da nação que devia conduzir a humanidade à futura idade de ouro – 

e, precisamente, a temática do último capítulo do poema Jerusalem tem 

como desenlace o acordar da Albion para esse desiderato –, se ambos, 

em diferentes contextos histórico-temporais, divergiram quanto à desig-

nação e à natureza da instituição espiritual que devia dar forma a essa 

benigna renovação do mundo – Vieira visionando-a como uma Igreja 

Triunfante católica universal, Blake vendo-a como uma Igreja Nova, 

professando um credo sincrético e iluminado pela revelação do Deus 

interior, do "Jesus Imaginante"172 –se ambos legaram uma obra que, pe-

la sua respectiva grandeza e dissemelhança temáticas, é insusceptível de 

aproximações fugazes e redutoras, não deixaram porém de escreverem e 

viverem em prol de um projecto de esperança, de perspectivarem, por 

vias e pressupostos diferentes, o valor positivo da idade nova, de serem 

profundamente tocados pelo espírito da utopia na sua magnetizante 

forma prospectiva. 

 

 

 

12. O anti-profetismo e o anti-hermetismo utopizante (o contrapon-

to do modo utópico) na trilogia de contos de William Butler Yeats. 
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William Butler Yeats (1865-1939) foi o primeiro editor, em 

1893, de William Blake e, de algum modo, um dos seus mais conse-

quentes discípulos no que especificamente concerne às influências co-

lhidas e recriadas da dimensão esotérica e mística-hermética da obra do 

poeta inglês. Convocamo-lo aqui sem obviamente ignorarmos a sua 

verdadeira nacionalidade e sem pretendermos rasurar a sua reivindicada 

auto pertença a uma identidade cultural – que, aliás, lhe foi prodigamen-

te inspiradora – como autor irlandês de literatura de expressão inglesa. 

Como todos os verdadeiros discípulos, Yeats não foi um epígono nem 

um copiador do mestre. De resto, como é que um poeta e dramaturgo 

culturalmente associado ao movimento político da independência da na-

ção irlandesa poderia subscrever a tese messiânica de Blake sobre o des-

tino redentor da "giant Albion", isto é, como é que Yeats poderia aderir 

à tese do destino messiânico da Grã Bretanha quando a sua obra se ori-

enta em parte pelo desiderato cultural de uma Irlanda politicamente au-

tonomizada em relação ao domínio da coroa inglesa?  

Convocamos pois W. B. Yeats, e muito brevemente, para anali-

sarmos um ciclo de três contos intitulados Rosa Alchemica , The Tables 

of the Law, e Adoration of the Magi, publicados originalmente em 1897, 

se bem que, por critérios de selecção editorial, o primeiro tenha sido 

publicado separadamente dos dois últimos. Este critério foi todavia re-

visto para a edição, que consultámos, de 1925, dos Early Poems and 
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Stories das obras do autor, em que os referidos contos, surgindo aí dis-

postos pela ordem titular assinalada, exibem a sua evidente sequência 

diegética. São contos que, pela sua inter-relação temática, certamente 

mereceriam uma análise discreta mais aprofundada do que aquela que 

nos propomos adiantar aqui, adaptada tão-somente ao desenvolvimento 

do nosso argumento.  

O esoterismo, o hermetismo, o misticismo, o fantástico destas 

pequenas narrativas apresentam-se com um valor negativo, o seu trata-

mento ficcional, que joga com expectativas e desejos de uma mensagem 

subsumida a uma forma particular da utopia – entendida não como óp-

timo projecto de sociedade, mas como óptima transformação ou trans-

cendência ôntica das limitações gerais da vida material –, não acolhe o 

motivo do nacionalismo messiânico, mas, antes, o motivo do visiona-

rismo carismático de que se alimenta o discurso profético, apresentado, 

porém, na sua forma contraproducente, antifrásica, se não mesmo iróni-

ca. Por outras palavras, Yeats, autor inspirado pelo manancial da tradi-

ção hermética, mas também autor associado à estética literária do mo-

dernismo – a qual, como se sabe, investiu programaticamente na cisão 

da unidade, tão cara aos românticos, da obra de arte e na fragmentação 

ontológica da individualidade do artista criador – Yeats, dizíamos, não 

deixou de denegar e até de ironizar ficcionalmente os desvios e os peri-

gos axiológicos das práticas esotéricas e herméticas. É essa a leitura que 
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fazemos deste conjunto de contos que, basicamente, lidam com a soço-

bra, o desvario e queda dos protagonistas, Michael Robartes (em Rosa 

Alchemica) e Owen Aherne (em The Tables of the Law), como efeito da 

sua desmesurada ambição em quererem transcender, sem outro fim se-

não o de adquirirem mais poder ou mais gozo, os constrangimentos es-

pácio-temporais do mundo dado. O projecto destas personagens de se 

auto-divinizarem e de fruírem de uma experiência extra-ordinária, de 

participarem de um inefável êxtase – Robartes por via do domínio efec-

tivo das leis da alquimia, Aherne sob a inspiração directa da leitura do 

único exemplar do mítico Evangelho Eterno atribuído a Joaquim de Fi-

ore – revelar-se-ia fatal para ambos. Esforçando-se por superarem a im-

permanência da vida terrena, por realizarem, a partir das leis empíricas 

do mundo, a partir do topos e do chronos mundanos, a utópica e a ucró-

nica condição da vida eterna, fosse por via de um ritual pagão (Robar-

tes), fosse pela união mística com Deus (Aherne), ambas as persona-

gens, que têm algo de faustico, serão arrastadas para um vórtice de irre-

dimível perdição e desespero.  

Michael Robartes e Owen Aherne são, pois, caracterizados pelo 

narrador homodiegético, um monge dominicano, como seres sobredota-

dos, sobretudo Robartes, o qual, devido justamente ao seu carisma pes-

soal, é representado como tendo exercido no próprio narrador uma ine-

lutável, contagiante e maléfica influência mágica de que este só lograria 
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libertar-se, in extremis, por intercessão da sua fé na religião simples do 

Deus da ortodoxia – neste contexto identificado com o Deus da humil-

dade e do amor.  

O narrador que é, portanto, comum às três narrativas, e que rela-

ta ulteriormente o sucedido, começa por declarar no primeiro conto da 

trilogia, que, ainda antes de tomar o hábito, quando vivia retirado do 

mundo para se dedicar exclusivamente à contemplação da arte e aos 

prazeres do estudo, escrevera um pequeno tratado alquímico, "Rosa Al-

chemica", não tanto por acreditar no efectivo pragmatismo desse saber, 

mas por mero diletantismo intelectual:  

 

I had discovered, early in my researches that their doctrine was no merely 

chemical phantasy, but a philosophy they applied to the world, to the ele-

ments and to man himself; and that they sought to fashion gold out of com-

mon metals merely as part of an universal transmutation of all things into 

some divine and imperishable substance; and this enabled me to make my lit-

tle book a fanciful reverie over the transformation of life into art, and a cry of 

measureless desire for a world made wholly of essences. 173.  

 

No entanto, Michael Robartes, seu antigo colega universitário, 

logrou demonstrar-lhe, por artes mágicas, a verdade prática dessa dou-

trina, confirmando-lhe a possibilidade de dar cumprimento à sua ínti-

ma/secreta ambição de ir além do mero jogo intelectual com as possibi-
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lidades simbólicas da alquimia e de transmutar efectivamente o seu 

"weary heart into a weariless spirit" 174.Para tal, decidiu iniciá-lo, apesar 

da sua céptica resistência, na "Order of the Alchemical Rose", espécie 

de seita esotérica que se reunia, para levar a cabo os seus rituais de vi-

sualização e de fusão com deidades e espíritos divinos, numa mansão 

com forma quadrangular, localizada na orla litoral, entre a terra e o mar, 

na extremidade de um molhe de pedra, e que fora construída por obedi-

ência a um ditame superior: "we were commanded – explicou-lhe Ro-

bartes – to build our temple between the pure multitude by the waves 

and the impure multitude of men" 175 

Foi aí que o monge narrador foi conduzido por Robartes para se 

sujeitar a uma prova iniciática, uma dança colectiva e ritualizada – "for 

rhytm was the wheel of Eternity" 176 –, invocadora dos espíritos imortais 

a descerem sobre os corpos humanos para com eles se fundirem num êx-

tase orgíaco. Uma vez no templo, e antes de a cerimónia ter tomado lu-

gar, o narrador, na sua condição de neófito, foi levado para uma sala-

bilioteca forrada com tratados alquímicos e obras de poetas que renun-

ciaram ao tédio da vida e se deram à construção de poderosos mundos 

imaginários, entre elas "a complete set of facsimiles of the prophetical 

writings of William Blake"177. Aí se preparou para o ritual, entregando-

se à leitura de um misterioso livro, "after the manner of the Splendor 

Solis "178, contendo a doutrina e o método da Ordem, e que lhe foi trazi-
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do numa caixa de bronze ricamente ornamentada. O cerne dessa doutri-

na era uma espécie de idealismo radical, que postulava "the independent 

reality of our thoughts, which was, it declared, the doctrine from which 

all true doctrines rose"179. A iniciação ocorreu por fim, mas o nosso nar-

rador, contrariamente aos outros neófitos, incluindo Michael Robartes, 

acordaria a meio da morte ritual – isto é, a meio do estádio de transmu-

tação alquímico necessário à renovação e à transcendência de si – fican-

do, como afirma em The Tables of the Law, o segundo conto do ciclo, 

"half initiated into the Order of the Alchemical Rose" 180 Fugindo do 

templo, escapando à morte ritual, que de facto implicou a morte física 

de Robartes e dos outros adeptos, o nosso narrador – duplamente perse-

guido, quer por uma turba de pescadores/populares, que, revoltados 

contra as práticas da seita, investira contra a casa-templo, quer por vo-

zes de exultação e lamentação dos espíritos que presidiram à cerimónia 

– voltou costas àquela negativa Golgoonoza (para utilizar o termo sim-

bólico da morada perfeita designada por Blake no seu poema Jerusa-

lem), àquela morada de perversa perfectibilidade, de enganosa transcen-

dência. O conto termina portanto com o relato do gesto de rejeição por 

parte do narrador de um enganoso programa de purificação e de imorta-

lização do seu ser, ou por outras palavras, com a sua consciente denega-

ção de uma artificiosa condição ôntica, correlato da sua rejeição de um 

artificial lugar (utópico) de pura gratificação e de êxtase sensual.  
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Foi com idêntico objectivo de realizar uma auto-transcendência, 

mas agora praticada com o recurso à teologia da história e sob o influxo 

de uma suposta doutrina esotérica professada por Joachim de Fiore, que, 

Owen Aherne, a personagem central do segundo conto da trilogia, The 

Tables of the Law, apresentada pelo narrador como seu ex-colega da 

universidade de Paris, acabaria também por sofrer uma terrível punição.  

Como último elo ou depositário derradeiro de uma cadeia bem 

determinada de ilustres proprietários, chegara às mãos de Aherne, por 

um motivo acidental, o único exemplar do Liber inducens in Evangeli-

um aternum, apocrifamente atribuído ao monge calabrês. A raridade 

desse exemplar devia-se ao facto de ter sobrevivido ao anátema papal 

lançado, ainda no século XIII, logo depois do seu conteúdo escandaloso 

ter sido divulgado junto dos círculos intelectuais da igreja.  

Tal como o livro de iniciação na ordem da "Rosa Alchemica", 

também este tratado se encontrava guardado numa caixa de bronze pro-

fusamente decorada que Aherne decidira colocar, em vez do crucifixo 

cristão, no altar da sua capela privada. À excepção deste pequeno por-

menor e do facto de se comunicar que as duas antigas tábuas de mármo-

re da lei mosaica que ladeavam o interior do portal da capela terem sido 

substituídas por duas grandes tábuas de marfim sem nenhuma inscrição, 

à espera, portanto, de receberem a redacção da futura/nova lei, tudo nes-

te templo, de origem medieval, denotava marcas da simbologia religiosa 
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cristã. Marcas que contrastam, portanto, com a descrição, enunciada no 

conto anterior, do templo pagão situado no limiar da terra e do mar, es-

pécie de reduto arquitectónico, quase evanescente, sem enraizamento ao 

solo, um lugar utópico para perigosas aventuras utópicas.  

Em The Tables of the Law não é, todavia, o espaço que funciona 

como auxiliar da pseudo-sublimação espiritual, mas sim o tempo, ou por 

outras palavras, não é o vector – mesmo que investido, como é o caso, 

de um sentido negativo – espacial-utópico, mas o vector temporal-

profético que estrutura o tema do conto.  

Foi, portanto, recorrendo à lógica joaquimita do curso benigno 

da história da humanidade que Aherne, segundo o narrador, julgou po-

der unir-se a Deus. Para tanto, infundiu ou fez retrogradar a nova lei do 

tempo futuro – governada pela entidade do Espírito Santo e percebida 

como um eterno êxtase – sobre a ordem do seu tempo presente governa-

da pelo mandamento, que ele cria ser superável, do amor de Cristo. In-

terpelando o narrador, Aherne tê-lo-á esclarecido sobre  doutrina de Jo-

aquim de Fiore nos seguintes termos :  

 

You will perhaps have forgotten", he said, " most of what you have read 

about Joachim of Flora [sic], for he is little more than a name to even a well-

read. He was an abbot in Cortale in the twelfth century, and he is best known 

for his prophecy, in a book called Expositio in Apocalypsin, that the kingdom 

of the Father was passed, the kingdom of the Son passing, the Kingdom of 
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the Spirit yet to come. The Kingdom of the Spirit was to be a complete tri-

umph of the Spirit, the spiritualis intelligentia he called it, over the dead let-

ter.181 

 

Mais adiante, no mesmo tom professoral, e para justificar a sua 

escolha, Aherne, referindo-se ainda à doutrina de Fiore, explicita que o 

monge-profeta distinguira nos seus tratados entre aqueles homens cuja 

vocação exclusiva era a de viverem sempre sob a paternal orientação do 

Papa, isto é, sob os mandamentos da igreja e dos evangelhos que carac-

terizavam a idade do mundo tutelada pelo Deus-Filho, e aqueloutos, em 

número cada vez mais crescente que:  

 

were elected, not to live, but to reveal that hidden substance of God which is 

colour and music and softness and a sweet odour; and that these children 

have no father but the Holy Spirit. Just as poets and painters and musicians 

labour at their works, building them with lawless and lawful things alike, so 

long as they embody the beauty that is beyond the grave, these children of the 

Holy Spirit labour at their moments with eyes upon the shining substance on 

which Time has heaped the refuse of creation; for the world only exists to be 

a tale in the ears of the coming generations; and terror and content, birth and 

death, love and hatred, and the fruit of the Tree, are but instruments for that 

supreme art which is to win us from life and gather us into eternity like doves 

into their dove-coats 182. 
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Tendo-se assumido como um dos eleitos, inspirado pelo Espírito 

Santo, isto é, como um dos profetas da futura era, se não mesmo como o 

seu principal agente messiânico, Aherne comunica então ao narrador 

que decidira partir pelo mundo fora em pura deambulação auto-

reveladora, numa peregrinação sem outro fim senão o de acumular ex-

periências e vencer acidentes que lhe permitissem cumprir um duplo ob-

jectivo: gravar o sentido da nova doutrina, (re)escrevendo as "tábuas da 

lei" derrogadoras dos mandamentos mosaicos e superadoras dos ensi-

namentos evangélicos, e angariar discípulos que estivessem disponíveis, 

sob a influência do seu magistério e com o conhecimento das novas leis 

do Paracleto, a descobrir, eles também, a sua própria lei interior. 

Mas o desfecho de tão ambiciosa e egótica aventura seria, por 

assim dizer, tragicamente faustico. Dez anos após aquele diálogo, o nar-

rador encontrou Aherne acidentalmente na rua, e, depois de o acompa-

nhar a casa, este confidenciou-lhe o desenlace da sua aventura ucrónica-

espiritual, precisamente no mesmo sítio onde lhe comunicara a revela-

ção do seu projecto profético-messiânico, isto é, na sua capela privada 

que havia sido convertida em templo iniciático ou sede central de um 

suposto estado superior de evolução religiosa-espiritual. Aherne, depois 

de lhe mostrar o ininteligível conteúdo da nova lei, que entretanto tinha 

feito gravar nas tábuas de marfim situadas no interior da capela, conta-

lhe o que lhe sucedera:  
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At first I was full of happiness", he replied, " for I felt a divine ecstasy, an 

immortal fire in every passion, in every hope, in every dream [...] " and it was 

as though I was about to touch the Heart of God. Then all changed and I was 

full of misery; and in my misery it was revealed to me that man can only 

come to that Heart through the sense of separation from it which we call sin, 

and I understood that I could not sin, because I had discovered the law of my 

being, and could only express or fail to express my being, and I understood 

that God has made a simple and an arbitrary law that we may sin and repent 

! 183 

 

Esta lei "simples e arbitrária" da falta e do arrependimento, váli-

da para toda a humanidade, não se aplicava, porém, a Aherne. Muito 

embora ele conservasse a sua condição física de ser humano, a sua esco-

lha em se auto-sublimar fizera-o alienar-se espiritualmente dessa condi-

ção. Fundir-se com Deus era algo só possível a seres angélicos, a seres 

da idade futura, instruídos pelo Espírito Santo e governados pela infu-

são de uma "inteligência espiritual". A verdade, descobrira-o tardiamen-

te Aherne, é que o divino êxtase dos corações e o divino intelecto dos 

corpos – as faculdades especiais de conhecimento dos seres angélicos 

que lhes permitiam aceder a essa mística união sem mácula com Deus – 

eram insuportavelmente inumanos para a vulgar condição ôntica dos 

simples mortais, subsumidos que estavam ao estado histórico da lei de 
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Cristo. Por outras palavras, a condição sem faltas, a pureza de ânimo re-

querida para o conhecimento íntimo de Deus – que para uma virtual fu-

tura humanidade angélica se realizaria em êxtase –, para os seres huma-

nos, como Aherne, presentemente separados de Deus, mas ávidos de 

com Ele se fundirem, significava um continuado e inquebrável estado 

de pura obediência. Aherne confessa por fim ao monge narrador que so-

fria de uma condição humanamente insuportável: estava condenado a 

não pecar, estava privado da possibilidade de arrependimento, devia 

continuar a ser perfeito. Mas de uma perfeição que se revela inadequada 

à sua natureza humana, de uma perfeição sacrílega, porque motivada pe-

lo sentimento de desmesurada ambição, porque estimulada pelo vulgar 

desejo egoísta de transcendência, pelo delírio do poder, pelo excesso de 

gozo, pelo inefável espasmo, pela arrogância espiritual, pela hubris. 

Aherne confessa que o seu desiderato em se transportar para esse estado 

ontológico futuro e de participar numa condição espiritualmente mais 

avançada não lhe asseguraram, afinal, a posse do bem por si imaginado. 

Não lhe dispensaram a faculdade de regressar humanamente melhor, fi-

zeram-no, antes, perder-se para o valor de remissão da lei de Cristo, pa-

ra o valor da lei da compaixão do Seu magistério. Dessincronizaram-no 

negativamente com as leis do tempo histórico presente: "I have a lepro-

sy that even eternity cannot cure. I have seen the whole, and how can I 

come again to believe that a part is the whole? I have lost my soul be-
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cause I have looked out of the eyes of the angels "184 – diz, por fim, 

Aherne ao narrador. Este último, protegido que se encontrava pela sua 

fé em Cristo, acaba por descobrir, para seu horror, que Aherne era, afi-

nal, vítima e agia manipulado pela diabólica "Order of the Alchemical 

Rose", a qual não era deste mundo, congregação de espíritos malignos 

que se insinuavam por melífluas artes e sedutoras e utópicas e proféticas 

doutrinas, como a alquimia e a teologia joaquimita, para conquista-

rem,"within its glittering net" 185 as desgarradas almas humanas. 

O conto que encerra o ciclo, Adoration of the Magi, encerra 

também o tema das "tentações" de auto-transcendência lançadas ao nar-

rador pela "Order of the Alchemical Rose", agora protagonizadas por 

três anciãos, representantes da antiga cultura gaélica. À semelhança do 

que sucedera com Aherne, também estes anciãos, que foram misterio-

samente levados até à casa do narrador, ignoravam a manipulação de 

que eram vítimas, agindo por visões e sonhos comandados pela força e 

pela magia do espírito de Michael Robartes, o adepto da ordem herméti-

ca que falhara na sua tentativa de se apoderar da alma do monge narra-

dor. Este, por seu lado, aprendera a lição de viver sem se entregar a vãs 

especulações esotéricas e outras experiências iniciáticas. Imunizado pe-

la sua fé simples, mas devota, na doutrina simples, mas redentora, de 

Cristo, o narrador escutou serenamente o relato do sonho que um dos 

anciãos tivera e no qual se representara, a si e aos seus dois outros com-
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panheiros, sob a identidade dos reis magos participando na cena bíblica 

da natividade. O sonho terminava com a súbita e imprevisível aparição 

de Hermes, o deus da tradição hermética, lançando vitupérios aos eva-

nescentes reis magos por estes terem traído o seu vínculo à ordem mági-

ca-pagã, trocando-a pelo reconhecimento da superioridade divina de Je-

sus.  

Com a suspeita de ter sido visitado por demónios imortais, o 

monge narrador conclui o conto, e a trilogia, reiterando assim a sua fir-

me devoção à religiosidade cristã, à religiosidade comum dos seres co-

muns, esteio espiritual da civilização do ocidente, como se ela fosse um 

reduto de bom-senso, um princípio de razão, um eficaz exorcismo de 

lucidez e de fé, um lenitivo psicológico para neutralizar a alucinação 

egótica e o idealismo inconsequente, para combater a hubris de terríveis 

consequências existenciais – (neste sentido é significativo e formalmen-

te adequado ao desenlace inter-diegético desta trilogia que as últimas 

palavras enunciadas em Adoration of the Magi sejam versos de uma an-

tiga prece de esconjuro, recitados em gaélico pelo narrador). 

Para além da subtil mensagem comunicada neste surpreendente 

tríptico narrativo sobre a insuperável força de verdade adstrita à humil-

dade espiritual e ao amor desinteressado contidos nos ensinamentos de 

Cristo – ("I no longer live an elaborate and haughty life, but seek to lose 

myself among the prayers and the sorrows of the multitude"186, diz o 
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narrador) –, como se o autor Yeats estivesse, consciente ou inconscien-

temente, a prestar tributo à antiga e fortíssima tradição espiritual-

religiosa da sua Irlanda natal, a ilha onde o cristianismo se fundiu com a 

magia do substrato religioso celta pagão – e deu origem, a partir do sé-

culo V, a uma corrente cristã de pendor cenobítico que irradiou depois 

para a Escócia e norte da Inglaterra; para além da discernível e fina iro-

nia que enleia a composição destes três contos, queremos frisar, em 

abono do bom e coerente desenvolvimento da nossa tese, que o elevado 

teor de cepticismo e até de implícita crítica que neles transparece quanto 

à pretensa superioridade do valor de conhecimento de doutrinas proféti-

cas, visionárias e esotéricas, comporta uma intenção de desmistificar o 

hermetismo e o profetismo – enquanto doutrinas visando objectivos po-

tencialmente gratuitos de reforço do problema do ego (motivação nega-

tiva, secretora, de restrita perfectibilidade egotista) e não de descoberta 

do problema do Nós, (motivação positiva, convergente, de perfectibili-

dade ontológica, a condição do espírito da utopia, segundo o filosofema 

de Bloch). Neste sentido, talvez o mais importante para o nosso argu-

mento, esse cepticismo crítico e irónico que atravessa este ciclo de con-

tos de Yeats exemplifica uma possível projecção ficcional da "sombra 

da utopia", nas palavras de Krishan Kumar, ilustra, de algum modo, a 

dialéctica do utopismo na sua modalidade negativa, na sua reificação 

anti-utópica. 
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Queremos com isto dizer que o profetismo milenarista e o esote-

rismo, modos de pensar e de agir que, como temos vindo largamente a 

demonstrar, dão normalmente conteúdo positivo ao espírito da utopia e 

consubstanciam programas ficcionais ou mesmo doutrinais de idealiza-

ção das condições de vida, podem, por vezes, incarnar-se em sombrios 

projectos utópicos, cruzar-se com a distopia e serem ficcionalmente re-

presentados na sua versão negativa, perversa e alucinada, tal como se 

ilustra neste triplo exemplo narrativo da autoria de Yeats. Ora é justa-

mente nesta medida que Rosa Alchemica, The Tables of the Law e Ado-

ration of the Magi, a despeito de não terem a problemática social como 

o seu principal foco narrativo , o qual define, como sabemos, a semânti-

ca da utopia literária tout court, estabelecem, a nosso ver, afinidades e 

correspondências, não propriamente temáticas, mas funcionais – em 

particular no que concerne à intencional desvalorização do idealismo 

alucinado – com os propósitos desmistificadores do idealismo social das 

anti-utopias romanescas do século XX, em que o futuro nos surge retra-

tado como um autêntico pesadelo de irracional racionalidade – nomea-

damente, nas célebres narrativas em língua inglesa de crítica às nefastas 

consequências dos programas utópicos, científicos e políticos, respecti-

vamente, Brave New World (1932), de Aldous Huxley, e Nineteen 

Eighty-Four (1949), de George Orwell (1903-50).  
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As ilusões de perfectibilidade da alma podem ser tão ou mais 

nefastas que as ilusões sociais/colectivas de teor utopizante; sobretudo 

quando as primeiras comportam abusivas traduções sociológicas e so-

frem processos de transfer para a resolução programada de questões 

existenciais à escala social: elevadas à condição de ídolos do foro (os 

idola fori, recorde-se, são, na terminologia de Bacon, as falsas noções 

adquiridas que resultam da interacção entre indivíduos) podem descam-

bar em megalómanos projectos nacionalistas, justificar políticas de 

"limpeza" étnica ou de eliminação de classes, promover ideias de supe-

rioridade rácica, fomentar programas de selecção étnica e de apuramen-

to eugénico. O século XX forneceu lamentáveis exemplos históricos dos 

efeitos letais e devastadores provocados por dispositivos ideológicos 

totalitários que integraram, por compressão redutora, e que distorceram, 

por manipulação descaracterizadora, doutrinas e saberes complexos, te-

ses humanistas, teorias filosóficas e psicológicas do conhecimento do 

ser profundo, compostas não para serem lidas como manifestos de acção 

política, não para eliminar ou segregar, não para obnubilar e confundir, 

mas para meditar e reflectir, se possível para esclarecer, aperfeiçoar e 

iluminar. Não há dúvida, porém, que é às mais pensadas e manipuláveis 

construções utópicas que se ajusta o aforismo latino corruptio optimi 

pessima. Daí que a utopia, identificada sobretudo com modelos ideais 

de arregimentação social, tenha, face aos resultados historicamente pro-
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duzidos no passado recente por algumas tentativas políticas de conver-

são prática, caído em geral descrédito. Descrédito que, em nossa opini-

ão, não deve levar a que se conclua apressadamente pela erradicação ou 

suspensão final do espírito da utopia, que conhece múltiplas versões, 

que é proteico nas suas formulações de esperança, incluindo mesmo as 

que compreendem um regresso à lucidez desencantada do aqui-agora ou 

à circunstância vivida no imediato presente, como teremos a oportuni-

dade de referir no final deste trabalho.  
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13. O "wishful thinking" e a "possibilidade objectivamente real" do 

sonhar acordado. A "mensagem" milenarista-crística-utópica de 

Fernando e a descolagem da matriz bíblica do profetismo-

messiânico de Pessoa. Roteiro em cinco pontos de aproximação ao 

quinto-império de Fernando Pessoa.  

 

 

Consciente ou não das más leituras ou dos deturpados efeitos 

das suas prognoses, o utopista-milenarista não vê aí, na eventual dege-

nerescência da procura de perfeição, um óbice para suspender a denún-

cia do dado exaurido e já sucedido, não se coíbe em dar curso ao princí-

pio da esperança e em promover o anúncio das possiblidades ainda-não-

sucedidas inscritas na realidade material circundante. Não confunde, 

nem ignora a distinção entre a mera possibilidade formal de um sonhar 

acordado irresponsável, de um wishful thinking, nas palavras de Bloch, 

que caracteriza o utopismo abstracto e incoerente, e a possibilidade ob-

jectivamente-real (Das Objectiv-Real Möglishe)187, que dá conteúdo à 

utopia concreta, a que expande as virtualidades positivas e perfectíveis 

do presente em direcção a um melhor futuro, a que realiza a revelação 

do novo, a que se sintoniza com o rumo e com o desenlace positivo e 

luminoso da história. 
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No contexto da cultura literária portuguesa do nosso século, 

Fernando Pessoa –  (1888-1935) que, diga-se a propósito, pela voz do 

seu alter ego sensacionista, a do engenheiro naval Álvaro de Campos, 

invectivou no Ultimatum (1917), nesse manifesto iconoclasta e de ironia 

esbracejante contra a literatura e a cultura europeias do seu tempo, o es-

critor irlandês, nos seguintes termos : "Fora tu, Yeats da céltica bruma à 

roda de poste sem indicações, saco de podres que veio à praia do nau-

frágio do simbolismo inglês"188 – Fernando Pessoa, dizíamos, retomou 

com impressionante vigor e com consciente deliberação a utopia-

profética (ou, nas suas palavras, o mito) do quinto império, requalifi-

cando o seu conteúdo, alijando-o das suas mais imediatas implicações 

bíblico-teológicas e procurando fundamentá-lo não como mera possibi-

lidade formal, mas como possibilidade objectivamente real. 

Comecemos, portanto, por anotar o descrédito, se não mesmo a 

reprovação que mereceu a Fernando Pessoa o "wishful thinking" solip-

sista e inconsequente, registado num dos múltiplos fragmentos que inte-

gram o seu discurso sobre Portugal e sobre os portugueses, discurso cu-

ja composição distendeu-se obsessivamente e atravessou, como um ver-

dadeiro cantus firmus, os vários ciclos que definiram e deram forma à 

sua vida e à sua obra literária. Intitula-se significativamente Ecolalia 

interior, sendo que a ecolalia é uma espécie de repetição automática ou 
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eco mecânico de uma palavra ou ideia – uma obsessão, portanto. Reza 

assim:  

 

O português é capaz de tudo, logo que não exijam que o seja. Somos um 

grande povo de heróis adiados. Partimos a cara a todos os ausentes, conquis-

tamos de graça todas as mulheres sonhadas, e acordamos alegres, de manhã 

tarde, com a recordação colorida dos grandes feitos por cumprir. Cada um de 

nós tem um Quinto Império no bairro, e um auto-D. Sebastião em série foto-

gráfica do Grandela. No meio disto (tudo), a República não acaba.  

 Somos hoje um pingo de tinta seca da mão que escreveu Império da esquer-

da à direita da geografia. É difícil distinguir se o nosso passado é que é o nos-

so futuro, ou se o nosso futuro é que é o nosso passado. Cantamos o fado a 

sério no intervalo indefinido. O lirismo, diz-se, é a qualidade máxima da ra-

ça. Cada vez cantamos mais um fado.  

O Atlântico continua no seu lugar, até simbolicamente. E há sempre Império 

desde que haja Imperador189 

 

Apontamento com data indeterminada – (embora, por indicação 

textual, se possa claramente inferir que tenha sido escrito depois da im-

plantação da Primeira República – o que nele nos interessa destacar é o 

reconhecimento que Pessoa, com arguta e displicente ironia, faz dos pa-

téticos efeitos deste "fado" português, em que cada qual se revê como 

um auto-convencido senhor imperial à medida de um império desenha-

do e projectado pela sua frívola fantasia e ridícula auto-estima. Eis o 
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que para o poeta é sintoma de impotência existencial, prova da exorbi-

tante megalomania, testemunho típico de um modo decadente de estar 

português, o que sonha, frustre e inconsequentemente, com as velhas 

glórias do passado para justificar a cinzenta modorra do seu medíocre 

presente e se demitir de se lançar à descoberta do que falta ser descober-

to: o novo futuro.  

Derrogada e escarnecida a vanidade onírica sem conteúdo pen-

sante nem propósito actuante, Pessoa, como que por contraste exempli-

ficador, procurará redimensionar e revitalizar, em termos exegético-

doutrinais e metafórico-literários, as virtualidades pragmáticas do sonho 

acordado, a matéria prima da utopia, ensaiando converter o nefelibatis-

mo das suas possibilidades formais em esperançosas possibilidades re-

ais. É esse exercício de abertura e de renovação das potencialidades ob-

jectivas inscritas na utopia mítica do quinto império, é essa tentativa de 

reciclar o critério de verdade dessa profecia milenarista e nacionalizada, 

actualizando-a e adequando-a aos parâmetros da cultura portuguesa da 

primeira metade do século XX, que ocuparão a criatividade intelectual 

daquele Fernando Pessoa que a si mesmo se definiu como "nacionalista 

místico e sebastianista racional"190. 

À semelhança de Vieira, de William Blake, ou de qualquer as-

sumido poeta-profeta, também Pessoa recorda para demonstrar, reprova 

para desmistificar, lamenta para sublimar, exorta para estimular, prediz 
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para utopizar. Sigamos este roteiro em cinco pontos para chegarmos à 

tentativa de perceber quais os contornos e o conteúdo da sua ideia de 

quinto-império.  

Um ano antes da sua morte, em 1934, Pessoa publica o único li-

vro que deu à estampa em toda a sua vida, o poema épico Mensagem, 

acontecimento aparentemente insignificante e de teor anedótico, não re-

presentasse ele o fecho de um arco vital e constituinte na sua produção 

literária, o do profetismo-messiânico, que, a par de outros arcos igual-

mente vitais e destacáveis, o saudosista, o sensacionista, o modernista, o 

dramático-heteronímico, o neo-pagão, o gnóstico, etc., etc., configuram, 

no conjunto da sua radial projecção e convergente intersecção, uma ori-

ginalíssima e genial construção estético-literária e testemunham um dos 

mais complexos casos de identidade autoral na história universal da lite-

ratura.  

Do ponto de vista profético-messiânico, que é o que nos interes-

sa aqui referir, a Mensagem, na sua estrutura tripartida (Brasão / Mar 

Português / o Encoberto) – e é bom lembrar que a despeito da sua coe-

rente unidade temática nela se enlaçam composições poéticas escritas (e 

algumas até publicadas) em momentos relativamente espaçados, entre 

1913 e 1934 – pode ser lida como uma espécie de súmula poética ilus-

trando dois níveis imbricados de reflexão: tanto da reflexão feita pelo 

seu autor acerca da procura de um sentido metafísico e teleológico para 
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a razão de ser da nação portuguesa, de um sentido que não se esgota na 

narração positiva dos acidentes da sua história e que não se quer limita-

do à descrição quantitativa e material do território, do povo e da língua 

que a definem espácio-temporalmente , como também, por antonomásia, 

da reflexão e justificação de Pessoa acerca da sua auto-missão profética 

e até messiânica, da sua auto-gnose enquanto vate do Portugal do futu-

ro.  

Pessoa-profeta recorda pois para demonstrar. Recorda na Men-

sagem distintos momentos e distintos protagonistas da história colectiva 

da nação, como se mediante o seu desfile procurasse singularizar discre-

tos atributos do povo português. Fá-lo, porém, sem ligações narrativas 

explícitas, numa sequência de quadros relativamente independentes, 

numa exposição de epigramas lapidares subordinados a uma sintaxe 

complexa em que intervêm o mito, a cronologia e o símbolo, para além 

de uma muito provável numerologia esotérica, que francamente nos es-

capa.  

Logo no primeiro poema da Mensagem, ao tematizar a antropo-

morfização do continente europeu, Pessoa recorda que, em relação à po-

sição dos membros superiores do corpo humano (a Itália e a Inglaterra), 

o contorno litoral do território português demonstra, por analogia, ter o 

perfil de um rosto em acto de contemplação, em pose de indefinida vigi-

lância, denunciador de uma natural conformação perscrutante, prospec-
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tiva, visionária: "A Europa jaz, posta nos cotovelos: / De Oriente a Oci-

dente jaz, fitando, [...] // Fita com olhar esfíngico e fatal, / O Ocidente, 

futuro do passado. // O rosto com que fita é Portugal"191. Na estrutura 

interna da obra, estes versos do poema-exórdio da Mensagem parecem 

ocupar a função retórica da Proposição das epopeias clássicas, isto é, a 

função de apresentação do tema a narrar, neste caso, e uma vez que não 

se trata propriamente de uma narração, do tema a simbolizar, o de um 

Portugal investido de um missão providencial, ou, por outra palavras, o 

de um Portugal-nação-território-sinédoque-dos-rostos-dos-seus-heróis-

providenciais. 

Os versos anteriormente citados datam de 1928. Em 1917, Pes-

soa, por via heteronímica e pela voz bem menos serena do engenheiro 

Álvaro de Campos, proclamara no Ultimatum,"em altos gritos e para um 

futuro próximo a vinda de uma Humanidade matemática e perfeita!"e 

proclamara "isto bem alto e bem no auge, na barra do Tejo, de costas 

para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstrac-

tamente o Infinito" 192 

O rosto da Europa referido por Pessoa, ou como também diz 

Camões, de modo igualmente antropomórfico"o cume da cabeça / De 

Europa toda" (Canto III, estr. 20)193, que é a nação-Portugal a fitar o 

largo horizonte, símbolo do ilimitado, símbolo da eternidade, tem a apa-

rência esfíngica dum oráculo; desempenha por isso funções de predição 
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e é isomorfo do rosto, ou de um dos rostos, do poeta que fita o Atlântico 

e saúda o Infinito. A nação possuidora do dom (profético) de ver o futu-

ro ómega no passado alpha, isto é, de intuir no presente o eterno, tem o 

seu correspondente ontológico no dom (profético) do poeta que ao sau-

dar o infinito nele vê a promessa de um devir mais perfeito e adequado a 

um homem mais completo, mais complexo e mais harmónico.194 

Relembrando a ontologia de Platão que postulava, como sabe-

mos, uma contiguidade entre o ser da cidade ideal e o ser da sua alma 

constituinte e governante, podemos analogamente inferir que a nação 

profética vibra assim, por metonímia, na alma profética, não do seu filó-

sofo-rei, mas do seu poeta-grei (é irrelevante considerar neste contexto 

o problema da heteronomia pessoana para saber se o poeta é Pessoa ou 

Álvaro de Campos). Ou relembrando ainda, de forma complementar, os 

efeitos hermenêuticos da teoria do conhecimento idealista que dá fun-

damento à relação de contiguidade entre o Utopus-rei e a Utopia-

sociedade, compreende-se e justifica-se, pela mesmo princípio de rela-

ção que, também aqui, o sujeito-sonhador-poeta-profeta-Pessoa-(Álvaro 

de) Campos tenha sonhado o objecto-poema-profetizante-"O-dos-

Castelos"-em-"Os Campos" (título do primeiro capítulo da Mensagem). 

Recorrendo a uma paráfrase camoniana, com justa propriedade se pode 

dizer que o sonhador se transformou na coisa sonhada, ou melhor, que o 

sujeito profeta se transformou na coisa profetizada: os campos do Por-
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tugal-esfíngico-do-sonhador-Pessoa, que virados ao horizonte contem-

plam o infinito, e o Campos-sensacionista-sonhado-por-Pessoa, que da 

barra do Tejo saúda o infinito são, portanto, modos diferentes, mas 

complementares, de idear de um mesmo sujeito de enunciação profética, 

são tonalidades diferentes, mas harmonizáveis – a primeira grave e se-

rena, a segunda dinâmica e esbracejante –, de uma mesma voz sibilina. 

Os campos do Portugal pessoano e o Álvaro de Campos pessoano falam 

com indelével voz profética. Um caso de homonímia que serve tão só 

para ilustrar as cumplicidades vitais entre a nação que tem uma missão a 

cumprir e o missionário que messianicamente a incita a cumprir.   

Mas regressemos à Mensagem. Pessoa recorda aí, além do rosto 

da nação, rostos de figuras míticas-simbólicas (Ulisses, Viriato), e de 

figuras reais-simbólicas (do Conde D. Henrique ao vice-rei da Índia 

Afonso de Albuquerque), e de figuras profética-messiânicas-simbólicas 

(Bandarra, Padre António Vieira, D. Sebastião) que protagonizaram, nos 

"campos de Portugal", eventos-mítico-reais-simbólicos, e cumpriram, 

alguns miticamente (Ulisses, Viriato), outros involuntariamente (Conde 

D. Henrique), outros imperativamente (D. Duarte), outros coerentemen-

te (D. Pedro, regente do reino) um destino histórico-pessoal indissolu-

velmente ligado ao destino histórico-providencial da nação. Mas o poeta 

também recorda rostos de personalidades reais que sonharam com pos-

sibilidades futuras e anteviram realidades por suceder, como o rei D. 
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Dinis, "[o] plantador de naus por haver o rei-poeta que, nos seus canta-

res de amigo, buscou o oceano por achar e, na sua obra de fomento agrí-

cola, na fala dos pinhais deu a ouvir o marulho obscuro, o som presente 

desse mar futuro" 195  

Pessoa, na linha do pensamento de Padre António Vieira –,e é 

esse o sentido da segunda parte da Mensagem – recorda então para de-

monstrar a função utópica do conhecimento do "mar português", enten-

dido este mar não tanto como uma expressão adjectiva da grandeza na-

cional, mas antes como uma dupla alegoria representativa (i) das possi-

bilidades reais, das possibilidades possíveis – digamos com ênfase ple-

onástico – do sonho acordado, as que conduzem à efectiva descoberta 

do novo, mas também (ii) das possibilidades simbólicas de transcendên-

cia do mundo dado, do mundo histórico, o dos (quatro) impérios materi-

ais. 

Na nossa linha de leitura apoiada em Bloch, a alegoria do "mar 

português" serve, pois, na primeira das duas acepções, para ilustrar o 

processo de conhecimento ideal (o que sustém a configuração de utopi-

as) que, jogando com a possibilidade (dialéctica) e vagamente antevista 

(ainda não consciente), chega, pelo caminho da esperança, a objectivar-

se e a adquirir forma concreta. Este processo de conhecimento em que o 

ideal devém real é exemplarmente demonstrado no poema "Horizonte", 

sobretudo na sua segunda estrofe, representativa do movimento de 
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aproximação das naus descobridoras a terra incógnita. Aí se descreve o 

lento mas nítido divisar, primeiramente da "encosta / Em árvores onde o 

Longe nada tinha" e, depois, o desembarque dos nautas nesses lugares 

de aparição onde há "sons e cores ,aves, flores, Onde era só, de longe a 

abstracta linha"196. Esta progressiva definição e clarificação das linhas 

de uma realidade obscuramente entrevista, serve, portanto, de alegoria 

ao processo de conhecimento ideal gerador da utopia concreta, explici-

tada, na estrofe final, nos seguintes termos: "O sonho é ver as formas 

invisíveis / Da distância imprecisa, e, com sensíveis / Movimentos da 

esp' rança. e da vontade, / Buscar na linha fria do horizonte / A árvore, a 

praia, a flor, a ave, a fonte - / Os beijos merecidos da Verdade". 197 

Mas este tipo de sonho (utópico) figurado pelo mar português na 

descoberta de novas realidades, não conhece, na "mensagem" de Fer-

nando Pessoa, limites, não cessa com o desembarque e com o espanto 

diante do novo, é-nos apresentado como sendo mesmo avesso à sua 

apropriação, não se confunde com a expectativa gananciosa da obtenção 

de um bem, não se degrada em políticas de colonização e espoliação, 

não estanca nem se compraze diante do objecto revelado, vai adiante 

como um rumor que permanentemente brota do fundo do ser, de um ru-

mor que "vem no som das ondas, mas Que não é a voz do mar, é antes a 

voz de alguém que nos fala, que, se escutamos cala, / Por ter havido es-

cutar"198. É por aí, conduzido por essa voz interior, inapreensível e pro-
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funda, por esse murmúrio não consciente ou não-convertido-em-

instrumento-de-apego, que o sonho utópico, uma vez ancorado na reali-

dade, terá de cuidar em não se converter em sono ideológico, menos 

ainda em título de posse, mas de prosseguir na sua aspiração sem fim, 

na "busca de quem somos, na distância / De nós"199 em demanda do 

"porto sempre por achar"200 ou "das ilhas afortunadas das terras sem ter 

lugar / Onde o Rei mora esperando"201  

É este um sonho utópico já de outra qualidade, meta-utópico, 

digamos assim, processando-se – e é este o assunto principal da terceira 

parte da Mensagem – num plano de consciência indutor da esperança 

teleológica-messiânica, sonho-visão de conteúdo milenarista, mas de 

livre composição poética, como o de Blake, sem contaminações de do-

gma, heterodoxo, portanto, apesar das suas explícitas referências ao 

universo simbólico cristão. Trata-se afinal de um sonho antigo, essenci-

al, supra-individual, que concerne o destino do objecto sonhado, Portu-

gal, e cujos "Avisos" foram dados por três profetas: o primeiro por Ban-

darra "Este, cujo coração foi / Não português mas Portugal, o que So-

nhava [...] / O Império por Deus mesmo visto"202; o segundo por Antó-

nio Vieira, "Imperador da língua portuguesa" que "No imenso espaço 

seu de meditar, / Constelado de forma e de visão" anteviu o surgimento 

do Encoberto e "no céu amplo de desejo, / A madrugada irreal do Quin-

to Império / [Doirando] as margens do Tejo"203 ; o terceiro, sem identi-
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ficação explícita, mas claramente identificado com a voz do próprio 

Pessoa, que se interroga sobre a natureza e a hora do segundo advento, 

sobre o agente messiânico que o deverá anunciar e sobre a possibilidade 

de enlace entre a "A Nova Terra e os Novos Céus"204. O "mar portu-

guês" devém, portanto, num segundo nível da mensagem utópica de 

Pessoa, uma alegoria das possibilidades infinitas de transcendência e de 

redenção final do mundo dado – "Deus ao mar o perigo e o abismo deu / 

Mas nele é que espelhou o céu"205. A enunciação da concretização des-

tas possibilidades sem horizontes materiais definidos determina, conse-

quentemente, uma mudança na qualidade do discurso ideal da Mensa-

gem, que deixa de ser evocativo e demonstrativo da utopia actuante para 

passar a ser prospectivo e especulativo-interrogativo da utopia messiâ-

nica e profetizante: "Que costa é que as ondas contam / E se não pode 

encontrar / Por mais naus que haja no mar? // Haverá rasgões no espaço 

/ Que dêem para outro lado, / E que, um deles encontrado, / Aqui, onde 

há só sargaço, / Surja uma ilha velada, / O país afortunado / Que guarda 

o Rei desterrado / Em sua vida encantada?"206 

Eis, portanto, e no essencial, o sentido profético e messiânico da 

mensagem pessoana que nos é comunicada sobretudo na terceira parte 

do poema: o sonho-desejo da nação que outrora permitiu dar a conhecer 

o desconhecido mar da terra para que a terra ficasse mais unida pelo 

mar, por razões de coerência missionária-reveladora deveria, agora, dar 
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a conhecer o desconhecido mar do céu para que o céu baixasse final-

mente à terra e do enlace ressurgisse a unidade original perdida.  

Mas a terra-nação portuguesa e os seus seres constituintes, i.e. a 

suma dos portugueses, encontram-se, no presente histórico em que o 

poeta escreve, alheados desta sua missão. Indiferentes ao apelo do mar 

que lhes inspirou a abertura de novos horizontes espaciais e a execução 

de um pioneiro programa de desocultação do real, parecem agora des-

denhar da sua vocação indagadora, a de revelar no mundo e ao mundo 

outras possibilidades existenciais não imediatamente tangíveis. Para os 

portugueses, a "substância utópica" do mar deixou de ser simbolicamen-

te apelativa e, por isso, propendem a reduzi-la a uma mera evocação das 

façanhas materiais dos seus antepassados, a ignorar o valor espiritual do 

sentido da descoberta. O próprio poeta lamenta-o –"Screvo meu livro à 

beira-mágoa"207 –; como se pelo acto da escrita ele procurasse sublimar 

o estado de deserção, apatia e decadência de um Portugal a definhar na 

sua mediocridade auto-indulgente, sem dar sinais de querer cumprir o 

que prometia a sua vocação descobridora – "Nem rei nem lei, nem paz 

nem guerra, / Define com perfil e ser / Este fulgor baço da terra / Que é 

Portugal a entristecer"208 –como se pela reprovação desmistificadora 

desse entorpecimento generalizado e pelo aprofundamento da consciên-

cia do enevoado presente circunstante – "Tudo é incerto e derradeiro. / 

Tudo é disperso, nada é inteiro. / Ó Portugal, hoje és nevoeiro"209 – o 
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poeta buscasse a força renovadora da esperança utópica – "Ah, quanto 

mais ao povo a alma falta, / Mais a minha alma atlântica se exalta"210; 

como se essa esperança, mobilizadora dos seus excepcionais dons de 

ser-criador, o chamasse, a ele poeta-visionário, a assumir a função pro-

fética de revalorizar o sentido dos nacionais "Símbolos" (título do pri-

meiro subcapítulo da terceira parte da Mensagem), especialmente dos 

que falam de uma nova era ou de um império a ser inaugurado por um 

vulto messiânico, por um "Encoberto" (o título da terceira parte da Men-

sagem) que há-de surgir desse nevoeiro: "E em mim, num mar que não 

tem tempo ou 'spaço / Vejo entre a cerração teu vulto baço / Que torna. 

// Não sei a hora, mas sei que há a hora" 211 

Ora, de entre os cinco nacionais símbolos, enumerados por Pes-

soa, que configuram o sonho utópico português, o segundo tem por títu-

lo "O Quinto Império". Todavia, mais do que procurar definir ou deter-

minar a sua possível natureza, este império é-nos apresentado como uma 

imprescindível figuração do descontentamento anímico, como uma ne-

cessidade lógica ou causa final da indagação humana, como uma reali-

dade possibilitada pela idealização activa, anti-conformista, obreira do 

desejo profundo ou da visão da alma.  

São cinco as estrofes que dão corpo a este poema. As três pri-

meiras de reprovação ou censura por aqueles seres apáticos, conforma-

dos ao estado morno da vida, imunes à dúvida investigadora, vegetando 
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na sua acrítica subordinação à lógica das coisas instituídas e à aparência 

das ideias confortantes mas alienantes da ideologia, por aqueles seres 

que não sonham senão com o seu pequenino bem-estar e que necessari-

amente reproduzem, no domínio imperial da sua vida, as leis fatais dos 

impérios que se sucederam na história,"Grécia, Roma, Cristandade, / 

Europa – os quatro se vão / Para onde vai toda a idade"212. O quinto im-

pério surge então na Mensagem como "Símbolo" de novas e insondáveis 

possibilidades tanto relativas ao ser como ao conhecer: a sua ontologia 

é-nos representada como uma condição-vital- outra, que arranca do des-

contentamento em se viver apenas o contentamento da duração animal 

da vida, e que se constrói a partir de uma vontade que rompe com as leis 

cíclicas da biologia e da história – "Triste de quem é feliz / Vive porque 

a vida dura. / Nada na alma lhe diz / Mais que a lição da raiz / Ter por 

vida a sepultura"213. Quanto às condições que possibilitam o seu conhe-

cimento (a sua gnoseologia) elas são obviamente de tipo ideal-

visionário, configuram a actividade da "alma" do sonhador que, de tanto 

sonhar, se transforma na coisa sonhada, e de tanto esperar vê cumprida a 

cessação e a transcendência das leis monótonas do tempo histórico –

"Eras sobre eras se somem / No tempo que em eras vem. / Ser descon-

tente é ser homem. / Que as forças cegas se domem / Pela visão que a 

alma tem"214. Ainda aqui a teoria idealista do conhecimento é-nos útil. 

Serve para justificar a tese pessoana de que o quinto império não virá do 
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céu (tese realista, como piedosamente acreditava Vieira), mas surgirá da 

terra, da visão sonhadora dos que percebem o mundo como o único pal-

co para o conhecimento da eternidade sem tempo – "E assim, passados 

os quatro / Tempos do ser que sonhou, / A terra será teatro / Do dia cla-

ro, que no astro / Da erma noite começou"215 

E porque nos demorámos na Mensagem, convém esclarecer que, 

de entre a vastíssima e fragmentada obra em prosa de Fernando Pessoa 

que anda editada, há uma curiosíssima nota explicativa sobre o seu po-

ema épico, na qual o poeta procura elucidar algumas dúvidas e perple-

xidades levantadas pelos seus leitores relativamente ao conteúdo espiri-

tual desse seu livro, articulando esse esclarecimento com uma justifica-

tiva sobre a sua defesa pública da Maçonaria, sociedade secreta visada 

pela repressão política-ideológica então em curso. 

Com a sua subtil e fina dialéctica, Pessoa discorre neste seu ma-

nuscrito, datado de 1935, o ano da sua morte, sobre a importância do 

patriotismo como princípio axiológico indispensável à perfectibilidade 

da condição geral humana. E fá-lo em função de uma sociologia ele-

mentar, baseada na nomeação de uma constelação triádica de vectores, 

que ele identifica como sendo as três principais "realidades sociais", a 

saber, o indivíduo, a nação e a humanidade. Subordinando essa elemen-

tar construção sociológica à lógica de explicação finalista do processo 

histórico, Pessoa começa, pois, por atribuir uma dupla valência à enti-
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dade nação, definindo-a, por sinédoque, como "a suma viva dos indiví-

duos que a compõem"216, e tomando-a como meio ou instrumento de 

transformação e de regeneração da humanidade, i.e. como órgão para o 

advento de um estádio mais perfeito de conduta e convivência humanas. 

Mas, além do reconhecimento que confere ao papel instrumental da na-

ção na execução desse projecto de emancipação cósmica, há nesta sua 

breve sistemática uma evidente valorização do papel essencial do ser-

indivíduo, encarado como livre sujeito espiritual (livre sonhador), pro-

tagonista irredutível e co-responsável na modulação do colectivo social. 

Curiosamente, e muito paradoxalmente, Pessoa reclama-se, neste seu 

apontamento, da sua educação liberal inglesa tanto para justificar o tom 

patriótico como para fundamentar as formulações messiânicas e proféti-

ca-utópicas que expendeu no livro Mensagem, livro que, diga-se a pro-

pósito, esteve para se intitular Portugal. Escreve ele: "Mas, de facto, fui 

sempre fiel, por índole, e reforçada ainda por educação – a minha edu-

cação é toda inglesa –, aos princípios essenciais do liberalismo – que 

são o respeito pela dignidade do Homem e pela liberdade do Espírito, 

ou, em outras palavras, o individualismo e a tolerância, ou, ainda, em 

uma só palavra, o individualismo fraternitário"217. Esclarecida, pelo 

próprio autor, a índole subjectivista e anglicista da matriz doutrinal do 

épico poema nacionalista-português, Pessoa passa a descodificar em 

termos profanos a mensagem hermética-rosicruciana que ele afirma 
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atravessar o conteúdo do livro, isto é, passa a traduzir num código secu-

lar, acessível aos não-iniciados, o conteúdo esotérico da sua obra. E 

como não somos iniciados, apraz-nos esta explicação, pois ela legitima 

a interpretação idealista que temos vindo a fazer quanto ao sentido pro-

fético-utopizante da mesma.  

Assim, das três realidades sociais que para Pessoa têm forma 

concreta e pertinência sociológica, a recapitular, o indivíduo, a nação e 

a humanidade, a prioridade essencial recai na tríplice dimensão ôntica-

cognitiva-axiológica da individualidade humana: "o indivíduo é a reali-

dade suprema porque tem um contorno material e mental – é um corpo 

vivo e uma alma viva".218 Tanto o indivíduo como a totalidade de todos 

os indivíduos, a humanidade – (a qual, no juízo de Pessoa é possuidora 

de maior coeficiente de concretude material que a entidade Nação) – 

são, por analogia com a morfologia arbórea, as "raízes" da vida social. 

"A Nação – todavia – sendo uma realidade social, não o é material: é 

mais um tronco que uma raiz" 219. A nação ocupa, portanto, nesta dia-

léctica triádica, uma função mediadora e catalisadora: mediadora, por-

que serve de trânsito entre a conduta (ideal/perfectível do indivíduo) e a 

realização do destino (final/ideal) da humanidade; catalisadora, porque 

promove o sentimento gregário do patriotismo, condição de solidarieda-

de anímica que há-de generalizar-se ao todo social, que é a humanidade. 

"O Indivíduo e a Humanidade são lugares, a Nação o caminho entre 
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eles. É através da fraternidade patriótica, fácil de sentir a quem não seja 

degenerado, que gradualmente nos sublimamos, até à fraternidade com 

todos os homens" 220  

E a dialéctica triádica pessoana prossegue, agora subsumindo as 

entidades com contornos materiais mais definidos, do indivíduo e da 

humanidade, à natureza do termo intermédio, de contornos materiais 

mais esbatidos, mas talvez por isso mais essenciais, da nação, termo de 

passagem (o caminho, o tronco) ou factor instrumental para se alcançar 

o termo final "desejável", a consumação de uma realidade social futura 

de qualidade mais perfeita e superior, designada por "super-Nação". É 

esta última uma entidade ideal, obviamente articulável com as entidades 

ideais, não mencionadas explicitamente neste seu apontamento, da su-

per-individualidade e da super-humanidade. A super-Nação é, ao fim ao 

cabo, a condição indispensável para o aparecimento do tal Super-

Homem proclamado "em altos gritos" por Álvaro de Campos, "saudan-

do abstractamente o futuro".  

A nação é, portanto, uma realidade social da maior importância 

na criação dessa outra realidade desejada, a super-Nação, e isto devido, 

precisamente, à sua função instrumental-redentora, devido, utilizando a 

linguagem tradicional do escatologismo bíblico, à sua função messiâni-

ca. E, para Fernando Pessoa, de acordo com o que havia deixado implí-

cito na Mensagem, a nação investida dessa função messiânica não era 
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outra senão a portuguesa, mesmo que no presente histórico ela se mos-

trasse adormecida e embotada para cumprir essa missão. 

Eis, portanto, como por vias mais secularizantes e menos esoté-

ricas, Pessoa fornece uma explicação-paráfrase do tema sugerido na ter-

ceira parte da Mensagem sobre a possibilidade, aberta pela nação portu-

guesa, da criação de um futuro mais luminoso habitado por uma huma-

nidade mais "completa, mais complexa e mais harmónica", ou, por ou-

tras palavras, por uma super-humanidade – conceito este cujo conteúdo, 

diga-se a propósito, nos parece estar mais próxima da noção de humani-

dade globalizada que converge para um ponto de transcendência, como 

preconizou Teilhard de. Chardin, do que da noção de humanidade gene-

ricamente medíocre e conduzida por super-heróis, pouco dados à empa-

tia com as "fraquezas" da compaixão, como razoou Nietzsche. 

Na lógica teleológica pessoana, a realidade-social-nação desem-

penha, portanto, uma função essencial: como medium de aperfeiçoa-

mento da humanidade, ou, em termos mais prosaicos, como instrumento 

de progresso social, está-lhe consignada uma essencial vocação messiâ-

nica, a de levar a cabo, pelo seu destino histórico, a libertação geral das 

insuficiências presentes da vida material. Daí que, na economia desta 

lógica social-profetizante, seja compreensível a ênfase dada por Pessoa 

ao elemento patriótico, precisamente porque o patriotismo é a expressão 

activa e concreta, afectiva e racional, a axiologia da vivência do nacio-
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nalismo. O patriotismo não seria senão o modo concreto do indivíduo 

co-participar na missão messiânica da sua nação em libertar a humani-

dade (todos os indivíduos). Para Pessoa é-se patriota por ser-se naciona-

lista, mas é-se nacionalista para superar-se o nacionalismo. Neste senti-

do, o nacionalismo patriótico só interessa ser praticado na justa medida 

em que conduza ao universalismo supra-nacionalista, nele se subliman-

do e extinguindo, só interessa enquanto meio, só vale desde que subsu-

mido à utopia final do quinto império – para retomar uma das obsessi-

vas expressões temáticas do poeta. Ser patriota, mais não é do que uma 

forma de praticar a esperança nos sucessos do futuro; do futuro não de 

uma só pátria, a pátria-Portugal, mas de todas as pátrias, a pátria-

Humanidade. Explica Pessoa:  

 

Segue de aqui que, quanto mais intensamente formos patriotas - desde que 

saibamos ser patriotas -, mais intensamente nos estaremos preparando, e con-

nosco aos que estão connosco, para um conseguimento humano futuro, que, 

nem que Deus o faça impossível, deveremos deixar de ter por desejável. A 

Nação é a escola presente para a Super-Nação futura. Cumpre porém não es-

quecer que estamos ainda, e durante séculos estaremos, na escola e só na es-

cola221.  

 

Advertência fundamental, tanto para mitigar patriotismos provin-

cianos e jingoístas, como para neutralizar precipitadas megalomanias, 
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privadas de visão de conjunto e sem vital e universal conteúdo emanci-

pador.  

Este patriotismo de Pessoa deve, portanto, ser lido com a maior 

das cautelas, como estando instrumentalmente subsumido a um projecto 

mais generoso, à utopia da redenção futura da humanidade. É em função 

deste vector central do seu pensamento que, nomeadamente, se podem 

compreender algumas asserções produzidas no âmbito da teorização es-

tética-poética que desenvolveu em vários artigos publicados em 1912 na 

revista de "literatura, arte, ciência, filosofia e crítica social" A Águia – 

órgão ligado ao movimento cultural, de forte pendor nacionalista, da 

Renascença Portuguesa, que se publicou entre 1910 e 1932. Basta refe-

rir que nesses seus artigos sobre a poesia portuguesa praticada segundo 

os cânones do saudosismo metafísico e futurista de Pascoaes – o então 

director da revista e seu principal animador teórico, poeta também ele 

inscrito na tradição profética-messiânica-utópica, e que, por razões de 

estratégia, desenvolvimento e economia do nosso argumento, não pu-

demos, injustamente, incluir como objecto de estudo no corpo do nosso 

trabalho –, Fernando Pessoa perspectiva a sua exegese à luz de critérios 

extra-literários, precisamente para realçar a vocação e a missão messiâ-

nicas da nação portuguesa, que, a seu ver, se exprimia ou dever-se-ia 

exprimir nessa nova poesia.  
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Os títulos desses artigos dão o tom das suas preocupações: "A 

nova poesia portuguesa sociologicamente considerada"; "A nova poesia 

portuguesa no seu aspecto psicológico." Quanto à primeira considera-

ção, o ponto que aí surge especialmente realçado é o do nacionalismo, 

entendido neste contexto como a marca incontornável e verdadeiramen-

te fundadora da originalidade de qualquer literatura ou corrente literária. 

Na sua qualidade de doutrinador, Pessoa ensaia provar e fundamentar 

este seu argumento com base numa muito pessoana demonstração sobre 

os contributos indeléveis trazidos à civilização europeia por grandes 

culturas nacionais, nomeadamente a inglesa e a francesa, que teriam 

atingido o seu ponto de maior glória nos períodos coincidentes com uma 

aguda afirmação histórica da sua respectiva consciência nacional. Mas 

Pessoa não se fica por este argumento elementar, postulando, a partir 

dele: (i) a função profética, a função prospectiva de conhecimento, di-

gamos assim, que uma original e nacional corrente literária possui – en-

quanto expressão essencial da forma mentis de uma nação – relativa-

mente à possibilidade de concreção histórica dos valores civilizacionais 

e culturais que idealiza, ou seja, postulando que um momento sublime 

da história da literatura precede e anuncia um período excepcional da 

história da respectiva nação; (ii) que a corrente literária portuguesa ob-

jecto da sua análise, ligada ao ideário panteísta-metafísico da revista 

Águia, tem precisamente esse coeficiente de novidade e especificidade 
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vernácula, prenunciador de uma era de glória, não só da literatura, mas 

da história de Portugal. É, portanto, a estética literária-profana, concre-

tamente a poesia, e não a teologia literária-bíblica, que, para Pessoa, 

possui valor de conhecimento futuro e constitui a matéria da sua especu-

lação profética ou, por outras palavras, são os versos dos poetas, revela-

dores da "alma" de um povo (de uma raça), e não os versículos dos pro-

fetas que falam em nome da revelação divina, que, para Pessoa, desem-

penham uma função oracular. Neste ponto, Fernando Pessoa é ainda um 

herdeiro da doutrinação romântica, nomeadamente do espírito das teses 

de um Thomas Carlyle (1795-1881) expendidas na obra On Heroes, He-

ro-Worship and the Heroic in History (1841), que tendem, senão a iden-

tificar pelo menos a correlacionar a missão do poeta com a do profeta, 

enquanto decifrador e perscrutador dos arcanos do universo. Mas ou-

çamos o poeta-profeta português:  

 

Ousemos concluir isto, onde o raciocínio excede o sonho: que a actual cor-

rente literária portuguesa é completa e absolutamente o princípio de uma 

grande corrente, das que precedem as grandes épocas das grandes nações de 

quem a civilização é filha.  

Que o mal e o pouco do presente nos não deprimam nem iludam: [...] Prepa-

ra-se em Portugal uma renascença extraordinária, um ressurgimento assom-

broso. [...] 
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Tenhamos fé. Tornemos essa crença, afinal, lógica, num futuro mais glorioso 

do que a imaginação o ousa conceber, a nossa alma e o nosso corpo, o quoti-

diano e o eterno de nós. Dia e noite, em pensamento e acção em sonho e vida, 

esteja connosco, para que nenhuma das nossas almas falte à sua missão de 

hoje, de criar o supra-Portugal de amanhã"222. 

 

A esta exortação não é estranho nem o espírito profético nem o 

espírito messiânico, "reincidindo" Pessoa, no devir da sua exposição, na 

tese do aparecimento de uma figura (ele-próprio) que se assumirá como 

uma espécie de guia supremo da estética literária e, concomitantemente, 

como uma espécie de guia espiritual da nação, um "Supra-Camões", 

correlato individual ou figura anunciadora do "supra-Portugal".   

Quanto à segunda consideração – a psicológica – sobre a nova 

poesia portuguesa, Pessoa, no essencial, procura aí identificar as suas 

originais e vernáculas marcas estéticas e doutrinais, de modo a caracte-

rizá-la – também por analogia com a literatura produzida no seio de ou-

tras nações europeias – como veículo de expressão do psiquismo da 

"Alma lusitana". Reiterando a tese de que uma corrente literária é, mais 

que um reflexo, um prenúncio de um estado da alma colectiva vertido 

em letra de forma pelo génio dos poetas, Pessoa procede então à deter-

minação dos traços singulares do "panteísmo-transcendentalista" – a 

sensibilidade perceptiva cultivada pela doutrina estético-metafísica de A 

Águia – supostamente reveladora de uma "nova" cognição do mundo, 
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para daí retirar consequências sociais e mentais verdadeiramente profé-

ticas relativamente ao futuro de Portugal e relativamente a si próprio. 

Vale a pena escutar o raciocínio lusocêntrico que Pessoa expende, no 

final do seu ensaio, e ainda os seus vaticínios quanto à nação e quanto 

ao poeta messiânicos:  

 

Se a alma portuguesa, representada pelos seus poetas, encarna 

neste momento a alma recém-nada da futura civilização europeia, 

é que essa futura civilização europeia será uma civilização lusita-

na. [...] Deve estar para muito breve, portanto, o aparecimento do 

poeta supremo da nossa raça, e, ousando tirar a verdadeira con-

clusão que se nos impõe, pelos argumentos que já o leitor viu, o 

poeta supremo da Europa, de todos os tempos. É um arrojo dizer 

isto? Mas o raciocínio assim o quer.223 

 

E para determinar o conteúdo profético destas afirmações remata:  

 

[R]esta saber o que dá o transcendentalismo panteísta posto em tendência so-

cial. Daqui não resultará claramente definida qual essa criação social - como 

ficar definida ao raciocínio, se ainda não definiu nas almas? - mas resultará 

ficar atingida na sua fisionomia longínqua.  

Sendo o transcendentalismo panteísta um sistema envolvedor de uma fusão 

de elementos absolutamente opostos, segue-se que a criação resultante da no-
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va alma lusitana deverá envolver, em seu resultado definido e último, o esta-

belecimento de qualquer nova fórmula social onde uma fusão dessas se dê. 

Uma rápida análise aqui eliminada, determina facilmente que o raciocínio 

permite profetizar que a futura criação social da Raça portuguesa será qual-

quer coisa que seja ao mesmo tempo religiosa e política, ao mesmo tempo 

democrática e aristocrática, ao mesmo tempo ligada à actual fórmula da civi-

lização e a outra coisa nova. [...] 

E a nossa grande Raça partirá em busca de uma Índia nova, que não existe 

no espaço, em naus que são construídas «daquilo que os sonhos são feitos ». 

E o seu verdadeiro e supremo destino, de que a obra dos navegadores foi o 

obscuro e carnal antearremedo, realizar-se-á divinamente. 224 

 

Ficamos assim a compreender que a reflexão sobre a nova poe-

sia portuguesa feita por Pessoa em 1912 serve-lhe de pretexto, senão 

mesmo de "máscara", para falar de outra coisa mais essencial que a dou-

trinação estética, para falar de algo que o trouxe ocupado até ao fim da 

vida e que tem a ver com o seu entendimento da arte literária enquanto 

instrumento de regeneração do espírito, enquanto demonstração da pos-

sibilidade de um nova cognição e experimentação do mundo com efei-

tos práticos e concretos nos modos futuros de socialização da humani-

dade. Neste sentido, a tese da vinda do supra-Camões, com todas as su-

as alusões messiânico-libertadoras, além de traduzir a consabida ideia 

do poeta super-dotado, que seria Pessoa-ele-mesmo, inaugurador de um 

novo entendimento e de um novo modo (estilo?) de praticar a literatura, 
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representa também a ideia de um nova e mais consciente forma de per-

ceber e conhecer o mundo, de um novo modo (estilo?) de praticar a vi-

da, porventura representa mesmo o modelo ideal do cidadão (mais 

"complexo", "completo" e "harmónico") da futura e "desejável" supra-

nação. O messianismo poético e o nacionalismo literário são, portanto, 

nesta escatologia pessoana, termos constituintes de um projecto de 

emancipação do ser social e mental, são formulações ideais vertidas 

numa língua particular para anunciarem possibilidades ideais de uma 

condição humana universal, são realizações estético-linguísticas para 

referirem um fim supra-linguístico, vislumbres verbais de uma nova or-

dem ontológica, de um novo império civilizacional conduzido pelos va-

lores do intelecto e do espírito na sua constante actualização e validação 

da descoberta primeira e talvez única dos portugueses (indivíduos / raça 

/ nação): a de terem descoberto a ideia de descoberta.225  

A importância conferida por Pessoa à originalidade da moderna 

literatura nacional do seu tempo subordina-se, portanto, a esta lógica 

profetizante acerca de possibilidades sociais futuras "não claramente de-

finidas" – (na pertinente expressão de Bloch, "ainda-não-conscientes") – 

mas que, a nosso ver, parecem apontar para uma ideia de sublimação, 

"ao mesmo tempo religiosa e política", da condição geral humana, ideia 

esta consubstanciada na formidável e belíssima utopia de uma democra-

cia aristocrática. E não se julgue que Pessoa se ficou por fazer estas 
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considerações sobre a qualidade profética da arte literária e sobre o fu-

turo da humanidade por ela projectada apenas a partir da estética do 

panteísmo-transcendentalista veiculada pela revista Águia. No ano de 

1914, já na sua fase sensacionista-modernista, escreveu, para que toda a 

Europa lesse, uma espécie de manifesto em língua inglesa sobre a mo-

derna poesia portuguesa, e que ficou "utopicamente" depositado na sua 

mítica arca à espera de divulgação. Depois de tecer breves juízos sobre 

o ideário das correntes literárias anteriores ao sensacionismo, e depois 

de caracterizar este último como uma superação do saudosismo e uma 

síntese suprema de todos os movimentos literários que o precederam, 

conclui:  

 

[...] We are entering on the beginning of the Golden Age of Portuguese Liter-

ature. Portugal has found itself at last beginning to shake off the leaden 

weight of the anti-nationalist tradition represented by the Italianated Camões, 

by the Spanish followers and by the Frenchified idiocy of which Bocage is 

one of the lamentable representatives. The contact with rich cultures has only 

served to stir us a national wakening. But we do not fall into the narrowness 

of regionalist movements and such like; we must not be confounded with 

things like the «Celtic Revival» or any Yeats fairy nonsense. We are not Por-

tuguese writing for Portuguese; we leave that to journalists and political lead-

er-writers. We are Portuguese writing for Europe, for all civilisation; we are 

nothing as yet, but even what we are now doing will one day be universally 

known and recognized. We have no fear that it will be otherwise. It cannot be 
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otherwise; we realize sociological conditions the outcome of which is inevi-

tably that. 

We work away from Camões, from all the tedious nonsense of Portuguese 

tradition, towards the Future226 

 

É impossível arrumar, como se sabe – muito embora ele-próprio 

o tivesse feito com vista à edição póstuma do seu imenso espólio literá-

rio –, em envelopes selados a obra de Pessoa, de sujeitá-la a categorias 

fechadas; as temáticas do nacionalismo literário e do nacionalismo pro-

fético não fogem, portanto, à regra e, no conjunto da sua poliédrica pro-

dução, devem ser cuidadosamente tratadas e interpretadas. Pessoa é de-

masiado complexo para ser reduzido a uma qualquer interpretação tota-

lizante e sobredeterminante, para ser decifrado por uma explicação mo-

nocausal. Não há dúvida, porém, que o futuro da nação-Portugal e mo-

mentos paradigmáticos da sua história real e mítica, ofereceram-se-lhe 

como permanente objecto de tratamento idealizante, profético-utópico. 

Para além da Mensagem, são de facto muitos e variados os fragmentos 

em prosa que testemunham esse seu empenho teórico-especulativo, co-

mo se no seu disperso e intermitente conjunto configurassem um proto-

tratado profético, deliberadamente incompleto, e recriassem, numa 

perspectiva adaptada à eufórica desordem ideológica do século XX, o 

projecto também incompleto, delineado no também convulsivo e efer-

vescente século XVII, da História do Futuro de Vieira. São fragmentos 
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que testemunham o modo de Pessoa praticar, talvez nas horas de maior 

frustração ou de mais vigorosa inspiração, a esperança no futuro do in-

divíduo, da nação e da humanidade, e que, ao longo da sua vida, foi 

compondo com indesmentível força de convicção; são anotações soltas 

que funcionam como o reverso ideal da conjuntura histórica real que lhe 

era dada viver, pensamentos sobre uma temática prospectiva que, no seu 

conjunto, e, recuperando uma consagrada expressão milenarista judaica-

cristã, nomeou sob a designação do V império para significar a hipótese 

desejada de uma nova ordem universal, um império cultural e civilizaci-

onal que teria por alavanca a nação portuguesa, por voz profética a sua 

própria e por agente messiânico a figura simbólica do Encoberto, um D. 

Sebastião, com o qual o próprio Pessoa se parece identificar. Para logo 

advertir: "todo o Império que não é baseado no Império Espiritual é uma 

Morte de pé, um Cadáver mandando"227.  

Assim, além de ter esboçado, num fragmento, as Condições 

imediatas do Império de Cultura 228, ocupou-se, em muitos outros regis-

tos escritos não propriamente a determinar o conteúdo pragmático-

organizativo desse império – (o espírito profético-utópico português, 

como já se percebeu, não é dado a planeamentos) – mas a delinear por 

exclusão, negativamente, portanto, o que o império não deveria ser, 

preocupação esta que o levou, por exemplo, a explicar, num outro seg-

mento textual, as insuficiências de uma interpretação material e nacio-
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nalista da expressão tradicional do V império229. Aí propôs uma exegese 

bem diferente da canónica acerca da seriação dos quatro impérios histó-

ricos, ordenando-os da seguinte maneira:  

 

Império Grego, (sintetizando todos os conhecimentos, toda a experiência dos 

antigos impérios preculturais); o Império Romano (sintetizando toda a expe-

riência e cultura gregas e fundindo em seu âmbito todos os povos formado-

res, já ou depois, da nossa civilização); o Império Cristão (fundindo a exten-

são do Império Romano com a cultura do Império Grego, e agregando-lhe 

elementos de toda a ordem oriental, entre os quais o elemento hebraico); e o 

Império Inglês (distribuindo por toda a terra os resultados dos outros três im-

périos, e sendo assim o primeiro de uma nova espécie de síntese - fundindo a 

cultura grega, [...] - a extensão e «imperium» dos romanos, a moral cristã 

[...]230.  

 

A estes, e também por um processo de fusão e incorporação deve-

ria suceder o derradeiro império, não identificado, neste apontamento, 

com nenhuma nação, mas que se sabe, por outros textos da sua autoria, 

ser o português.231 

Para Fernando Pessoa, o V império seria então português, não, 

obviamente, porque Portugal tivesse a missão, como sustentara Vieira, 

de comandar e administrar em nome de Deus o mundo inteiro, não ob-

viamente porque Portugal fosse o lugar de nascimento de um imperador, 

representante do poder secular, com a função messiânica de partilhar 
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com o Papa, representante do poder espiritual, a governação diferida de 

Cristo por um período de mil anos, mas porque a nação portuguesa es-

tava destinada a inaugurar uma forma última de síntese cultural-

espiritual.  

Na lógica profética de Pessoa, claramente tributária de uma con-

cepção evolutiva-progressiva da história, cada novo império teria suce-

dido ao anterior por efeito de superação e de realização de uma síntese 

civilizacional superior, faltando agora consumar-se a síntese civilizaci-

onal derradeira. Ora é em conformidade com esta lógica, governada pe-

lo princípio de síntese – isto é, segundo o mesmo modelo de pensamen-

to de um Teilhard de Chardin para explicar a génese, evolução e benig-

na resolução final do processo cósmico – que o sincretismo se apresenta 

como a palavra-chave, a pedra de toque para se entender a noção pesso-

ana de V Império. O sincretismo que configura, quer no plano do ser-

indivíduo (da psicologia) quer no do ser-colectivo (da sociologia), a hi-

pótese de um estado existencial firmemente dinâmico (para utilizarmos 

a sincrética figura do oximoro), caracterizado pela assimilação de virtu-

alidades díspares, pela integração ideal de possibilidades materiais an-

tagónicas, um estado-existencial-outro, supra-racional e supra-

discriminativo, de natural e essencial aliança e não de natural e essenci-

al conflito com o ser do mundo, propiciador da realização da completu-

de, da complexificação, da harmonia última do homem. Em diferentes 
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momentos contextuais essa ideia é enunciada sob formas distintas. Re-

feriremos três. A primeira, reverberadora da linguagem e da escatologia 

profética tradicional, repassada de algum esoterismo: 

 

Assim temos que no Quinto Império haverá a reunião das duas forças separa-

das há muito, mas de há muito aproximando-se: o lado esquerdo da sabedoria 

– ou seja a ciência, o raciocínio, a especulação intelectual; e o seu lado direi-

to – ou seja o conhecimento oculto, a intuição, a especulação mística e kaba-

lística. A aliança de D.Sebastião, Imperador do Mundo, e do Papa Angélico 

figura esta íntima aliança, esta fusão do material e do espiritual. [...] Far-se-á 

a aparente conquista da inteligência material (?) pela espiritual e da espiritual 

pela material (?). E isto tudo durará o tempo que tiver que durar, porque nada 

há perene ou eterno, e o mesmo Deus que criou este Mundo não é porventura 

mais que um de muitos «deuses», criador de muitos «universos», misteriosa-

mente coexistentes, todos eles porventura descriptíveis como infinitos e eter-

nos.232  

 

A segunda, conforme ao espírito pagão do "panteísmo transcen-

dental", numa linguagem que evoca a simbologia da alquimia: "Criemos 

um Imperialismo andrógino, reunidor das qualidades masculinas e fe-

mininas; imperialismo que seja cheio de todas as subtilezas do domínio 

feminino e de todas as forças e estruturações do domínio masculino. 

Realizemos Apolo espiritualmente". 233 
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A terceira, conforme à tradição profética-nacional, lusocêntrica, 

numa linguagem superadora do império ideológico do cristianismo-

católico e reiterativa da máxima abertura das possibilidades do ser:  

 

O quinto império. O futuro de Portugal – que não calculo, mas sei – está es-

crito já, para quem saiba lê-lo, nas trovas do Bandarra, e também nas quadras 

de Nostradamus. Esse futuro é sermos tudo. Quem, que seja português, pode 

viver a estreiteza de uma só personalidade, de uma só nação, de uma só fé? 

Que português verdadeiro pode, por exemplo viver a estreiteza estéril do ca-

tolicismo, quando fora dele há que viver todos os protestantismos, todos os 

credos orientais, todos os paganismos mortos e vivos, fundindo-os portu-

guesmente no Paganismo Superior? Não queiramos que fora de nós fique um 

único deus! Conquistámos já o Mar: resta que conquistemos o Céu, ficando a 

Terra para os Outros, os eternamente Outros, os Outros de nascença, os euro-

peus que não são europeus porque não são portugueses. Ser tudo, de todas as 

maneiras, porque a verdade não pode estar em faltar ainda alguma cousa!"234  

 

Poderemos pois concluir que em Pessoa a expressão bíblica do 

V Império vale, mais do que signo teológico-doutrinal, como signo con-

sagrado de uma esperança universal, e, por isso, supra-nacional, de au-

to-revelação (psicológica) de si e de resolução colectiva (sociológica) 

do "problema do nós" (para utilizar a terminologia de Ernst Bloch); va-

le, mais do que símbolo de possibilidades nacionais por realizar, como 

símbolo de possibilidades humanas por descobrir; vale para designar um 
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estádio activo/poético de plena-potenciação quer das faculdades de co-

nhecimento quer das virtudes axiológicas do ser. Vale como desafio 

psicológico, sociológico, histórico-cultural da vivência da alteridade – 

do estar originalmente disponível para a generosa integração em vez do 

estar habitualmente intransigente para a temerosa exclusão face ao que é 

novo, desconhecido, diferente e não-imediatamente compreensível ou 

gratificante. O V império pessoano vale também enquanto estádio de 

transcendência ou de abandono das categorias normais de avaliação, 

discriminação e rejeição do mundo dado, de activa neutralização dos 

"ídolos" que condicionam a percepção, a relação e o entendimento da 

infinita riqueza da vida. Vale enquanto prática consciente (não-

esquizofrénica) da multiplicação de si em consonância com o momento 

vivido. O V império pessoano, enquanto expressão de uma condição on-

tológica-espiritual "mais completa", "mais complexa" e "mais harmóni-

ca", e a heteronímia pessoana, enquanto processo multiplicador de esti-

los e de personalidades poéticas, são de algum modo, termos de uma 

equação existencial que figura uma encarnação viva do espírito da uto-

pia. 
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14. A ainda-utopia portuguesa de Agostinho da Silva. O profetismo 

rectro-progessivo de inspiração joaquimita e de 'como os portugue-

ses retomaram a ilha dos amores' 

 

 

E é este espírito da utopia, convertido numa demonstração acti-

va das suas reais possibilidades em vigorosa, desbravante e polifónica 

obra escrita, reificado em exemplo singular de vida humana que, na se-

gunda metade da cultura portuguesa do século XX, conheceu uma der-

radeira personificação, que não podemos deixar de convocar neste tra-

balho tão decisivo é o nome do seu autor-protagonista para a compreen-

são da evolução das particularidades da utopia com ressonâncias profé-

tico-messiânicas na história literária e cultural do nosso país Referimo-

nos, obviamente, ao Professor – que suspeitava e ironizava dos títulos e 

da instituição-escola – Agostinho da Silva (1906-1994).  

Falamos do filólogo-classicista, do pedagogo-divulgador, do en-

saísta-tradutor, do conferencista-orador, do ficcionista, do poeta, do na-

turalista (histologista, entomologista, parasitologista), do fundador de 

universidades e de centros de estudos inter-culturais no Brasil e no Ja-

pão, do epistológrafo, do profeta-utopista – o vagamundo – na definição 

do seu exegeta e assumido partidário da tese da função messiânica da 

nação portuguesa, António Quadros235 –  
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"o homem dos sete-ofícios, um homem que foi a Liberdade, um dos 

Homens mais extra-ordinários que me foi dado conhecer" – como acer-

ca dele escreveu, sem tibiezas nem melindres de linguagem, Eduardo 

Lourenço236, que, no espaço de um breve prefácio, abriu, com a sua fina 

pertinência ensaística, pistas de reflexão que superam quer as simplifi-

cações, quer as mistificações, quer as desvalorizações de uma obra que 

está por ser estudada em toda a irradiante abertura do seu núcleo fun-

damental.  

Agostinho da Silva é quem recebe e quem magnifica o testemu-

nho da esperança milenarista, é quem prolonga o olhar de um Vieira e 

de um Pessoa num indefectível futuro de júbilo e de apaziguamento 

existencial trazidos ao mundo pelo concurso, pelo exemplo ou pelo "sa-

crifício" da nação portuguesa. Melhor dizendo, da nação ideal portugue-

sa. Daquela que, nas suas grandezas reais/simbólicas, mas também nas 

suas faltas simbólicas/reais, Agostinho historiou/mitificou até à exaus-

tão em escritos vários, sempre com o assumido propósito de a apresen-

tar como peça instrumental ou cifra de um processo cósmico que, neces-

sariamente e com o concurso da liberdade humana, há-de finalizar com 

a esperada redenção do mundo. Na pura tradição, de raiz hebraica, pro-

fética-messiânica da cultura ocidental, a nação portuguesa, pelo que fez 

e deve fazer, pelo que cumpriu e deve continuar a cumprir, vale, tam-

bém, para Agostinho da Silva, enquanto símbolo de uma esperança ou 
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de um desejo íntimo de teor escatológico. A história, mas também a ci-

ência, a filosofia, a literatura, a cultura, todas as criações do espírito 

humano interessaram-lhe enquanto fórmulas de demonstração ou auxili-

ares de conhecimento e de entendimento para a consumação desse pro-

cesso em que as melhores das idiossincrasias nacionais ou os mais posi-

tivos e significativos eventos da história de Portugal – dos quais o na-

vegar à bolina pelo mar ignoto e sem fim com o benefício e a orientação 

dos astros, o descobrir novas linhas do horizonte, o ligar e religar conti-

nentes separados, o unir e casar gentes e culturas distantes e desconhe-

cidas entre si – configuram, pelo seu valor de revelação e de reconstitui-

ção planetária da ideia-utópica-limite-da-unidade-essencial-do-ser, o 

acontecimento simbólico supremo. É este Portugal, o do mito e o da 

utopia, ou talvez, em expressão mais ousada, o do mito utópico, e não o 

Portugal da ideologia e da história política, é este Portugal inspirado pe-

la força do mistério e pelo jogo da descoberta, e não o Portugal agitado 

pela ambição do domínio e pelo jogo do poder imperial, é este Portugal 

do ser e não o Portugal do ter, este Portugal de esperança, de visão, de 

irmandade, de sacrifício voluntário e silencioso, representado por figu-

ras-modelo como o rei poeta D. Dinis e a Rainha santa Dona Isabel – 

(acolhendo no reino os franciscanos espirituais, discípulos de Joaquim 

de Fiore e propagadores do culto do Espírito Santo) –, mas também re-

presentado pelo Infante Santo – (expiando e redimindo, com o seu mar-



 821 

tírio, o maquiavelismo palaciano que trocou a razão de estado pelo amor 

fraterno, isto é, que trocou a preservação das fronteiras contingentes e 

limitadoras do império material pela fidelidade à infinita liberdade do 

império do espírito) –, representado por Luís de Camões – 

 (escrevendo sobre a Ilha dos Amores, e tomando-a não tanto como 

prémio da viagem à Índia, mas antes como amostra de uma condição 

nostálgica-oracular, a do paraíso a reaver) –, representada por Fernão 

Mendes Pinto – (o peregrino da aventura e da efabulação, de polimorfa 

identidade circunstancial, vivendo segundo a "metafísica do imprevisí-

vel" em permanente estado de espanto e de superação da adversidade) –, 

é este Portugal, o do Vieira e o do Pessoa, profetas do V Império – 

(transcendendo a "apagada, austera e vil tristeza", como diz o verso ca-

moniano, dos tempos de medíocre desvitalização e asfixiante repressão 

em que ambos viveram, e apontando, por diferentes vias hermenêuticas, 

outras possibilidades de ser) –, mas também o Portugal dos municípios, 

dos baldios, da boda comunitária, das festas do Pentecostes, das cortes 

consultivas, da governação democrática e popular, da partilha pelos 

homens-bons da administração das coisas públicas, das descobertas ge-

ográficas, da fruição positiva, aventurosa e contemplativa da vida, é este 

Portugal ideal, disseminando-se pelos diferentes continentes ao longo 

dos séculos, sobrevivendo mais como língua sem fronteiras do que pá-

tria ou pátrias confinadas à geografia do seu território, é tudo isto que, 
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no essencial, constitui o núcleo da identidade nacional prefigurador da 

ideia do V império de Agostinho da Silva. A história de Portugal, me-

lhor dizendo, uma certa história de Portugal, mais assumidamente mítica 

do que real, opera como uma espécie de mónada prospectiva ou esboço 

da utopia do V império no pensamento de Agostinho, o qual, à seme-

lhança de Pessoa, confere maior valor de conhecimento à lógica do mito 

– tomado como súmula de uma verdade perene e desejada – do que à 

metodologia da história –  

entendida como especioso e, em última análise, subjectivo processo de 

reconstituição de uma irreconstituível objectividade dos factos pretéri-

tos. Do lado da utopia mítica do passado, indiciadora, tal como a sua fi-

gura simétrica, a utopia profética do futuro, da dimensão verdadeira-

mente humana do homem e da sua afinidade com o bem, e não do lado 

da história erudita, enredada na construção de hipóteses e na narração 

de factos estruturalmente repetitivos, situa-se teoricamente o nosso pro-

fessor. É o que ele explicitamente afirma no início da sua Fantasia Por-

tuguesa para Orquestra de História e de Futuro (1982), reconstituição 

poética-ensaística do destino nacional, espécie de versão abreviada, 

complementar e actualizada das teses desenvolvidas na sua Reflexão à 

Margem da Literatura Portuguesa 237, esta última originalmente publi-

cada em 1957 no Brasil – (país onde Agostinho da Silva se exilou em 

1944) – e que assinala, no conjunto da sua obra, a primeira exposição 
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sistemática da razão providencialista, missionária e libertadora de ser da 

nação portuguesa. Desenvolvendo em ambas as obras algumas das teses 

que apresentámos sucintamente atrás, Agostinho dá início à sua Fanta-

sia explicitando uma visão do passado nacional contrária à dos princi-

pais historiadores portugueses, Herculano, Oliveira Martins e António 

Sérgio, "inimigos do Mar", e, como tal, depreciadores da característica 

histórica essencial do nosso país, que "é sobretudo externa", para, de-

pois de lamentar particularmente o facto de Oliveira Martins se ter inte-

ressado mais pelo jogo enredante da política do que pelo jogo empol-

gante da criação do V império, escrever, entre parêntesis, e a abrir esse 

seu ensaio: "(diga-se já que dou maior importância ao mito que à filoso-

fia, maior à utopia que aos secos e molhados)"238.  

Também na novela, "Dona Rolinha", incluída no volume ficcio-

nal Lembranças Sul Americanas (1989), e assinada pelo seu heterónimo 

Mateus Maria Guadalupe – (e dizemos heterónimo, porque a multímoda 

produção escrita de Agostinho, não sendo reveladora de um "drama em 

gente" como a de Fernando Pessoa, multiplica-se por vozes funcional-

mente discretas, que um estudo aprofundado da sua obra certamente po-

derá dilucidar, caracterizar e problematizar) –, também nessa novela, 

dizíamos, podemos escutar, no discurso do narrador-personagem, um 

eco desta desassombrada posição teórica agostiniana de relativizar a 

procura da objectividade histórica se não mesmo de equipará-la aos me-
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canismos da crença mítica: "a história é feita de coisas falsas ligadas por 

hipóteses verosímeis, e é neste fabricar de hipóteses que me parece resi-

dir o grande mérito dos historiadores, não em averiguar o que tem todas 

as possibilidades de não ser verdadeiro senão, e vamos lá pôr um caso 

de extrema garantia, senão no espírito de quem o transmite"239.  

Em múltiplas ocasiões, por escrito ou de viva voz, Agostinho, na 

sequência de Pessoa, mas de modo mais convicto e convincente, mais 

vivido e menos cerebral, falou desse império último, nomeando-o sin-

crética e alternadamente, ou por Quinto Império, à maneira do profeta 

Daniel, ou por império do Espírito Santo, à maneira da teologia da his-

tória de Joaquim de Fiore. Com tais expressões quis ele designar uma 

nova possibilidade ontológica, possibilidade, certamente – e à imagem 

da profecia de Pessoa/Campos –, tida como mais harmoniosa e mais 

completa do que a que é dada no presente, mas, contrariamente ao ter-

ceiro qualificativo (a do "paganismo superior") utilizado pelo Pes-

soa/Campos para a caracterizar, mais descomplexificada, coincidente 

com uma espécie de douta ignorância, que se deixa, como na criança 

que pela primeira vez olha para as formas do mundo, deslumbrar pelo 

que está próximo e face a si. Não admira, portanto, que o modelo de es-

cola feito para adestrar e profissionalizar e não para estimular a curiosi-

dade, respeitar o mistério, promover o afecto e preservar essa "rous-

seauiana" e pura condição original lhe merecessem as maiores críticas. 
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E convém desde já explicar que é à luz desta ontologia da inocência ori-

ginal, teoricamente coincidente com a "heresia" de Pelagius, o monge 

inglês que no século V proclamou o homem livre de qualquer originário 

estigma metafísico, que se pode igualmente compreender a teleologia de 

Agostinho da Silva tão fascinada por essa outra "heresia", antevista no 

esquema histórico-teológico de Joaquim de Fiore, a da futura e gloriosa 

idade do Espírito Santo – 

 heresia que a religiosidade medieval popular portuguesa, continuada 

depois no Brasil, converteu, pelas festas litúrgicas do Pentecostes, num 

culto à esperança da redenção final do mundo e de louvor à livre ino-

cência, simbolicamente representados pelo ritual da coroação de uma 

criança na qualidade de imperador-menino.240.  

Leia-se então, para se perceber alguns pontos fundamentais do 

pensamento profético-utópico de Agostinho, esta passagem do seu en-

saio, composto em 1970, Educação de Portugal, contendo os traços 

fundamentais da sua ontologia, dos quais decorrem a sua antropologia e 

a sua axiologia, e configuram os fundamentos da sua elementar sociolo-

gia-utópica, sem o que se torne impossível entender o alcance do seu 

messianismo lusocêntrico. Com o seu sentido de auto-ironia, escreve 

Agostinho, num contexto em que não deixa de advertir contra as perigo-

sas boas intenções, políticas e morais, de teor coercivo, daquelas que, 

descuidadas de humanismo transcendente e executadas em prol da reali-
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zação do bem comum ou em nome de um pretenso amor pelo próximo, 

inevitavelmente desembocam em construções políticas totalitárias e de 

insuportável repressão social:  

 

Creio, primeiro, que o mundo em nada nos melhora, que nascemos estrelas 

de ímpar brilho, o que quer dizer, por um lado, que nada na vida vale o ho-

mem que somos, por outro lado, que homem algum pode substituir outro 

homem. Penso, portanto, que a natureza é bela na medida em que reflecte a 

nossa beleza, que o amor que temos pelos outros é o amor que temos pelo 

que deles em nós se reflecte, como o ódio que lhes sintamos é o desagrado 

por nossa próprias deficiências, e que afinal Deus é grande na medida em que 

somos grandes nós-mesmos: o tempo em que vivermos se for mesquinho, 

amesquinha o eterno. E penso, quanto à segunda parte, que todo o homem é 

diferente de mim, e único no universo; que não sou eu, por conseguinte, 

quem tem de reflectir por ele, não sou eu quem sabe o que é melhor para ele, 

não sou eu quem tem de lhe traçar o caminho; com ele só tenho o direito, que 

é ao mesmo tempo um dever: o de ajudar a ser ele próprio; como o dever es-

sencial que tenho comigo é o de ser o que sou, por muito incómodo que tal 

seja, e tem sido, para mim mesmo e para os outros. Quanto aos outros, até e 

sobretudo no amor se tem de ter cuidado; gostar dos outros e lhes querer bem 

tem sido o motivo de muita opressão e de muita morte dos espíritos que vi-

nham para viver; é esta uma das boas intenções de que mais está cheio o in-

ferno; não tens essencialmente de amar nos outros senão a liberdade, a deles 

e a tua; [...] 
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Ora o que a vida tem feito dos homens tomados no seu conjunto [...] tem sido 

pervertê-los, aguçando-os para a batalha, pondo-lhes a concorrência como 

uma virtude e o triunfo sobre os outros como uma marca de especial favor de 

Deus; [...] A ideia do bom selvagem, [...] [que] ajudou a fazer a Revolução 

Francesa, teve em seguida crédito antropológico e hoje é menos querida dos 

homens da ciência, tem de se pôr de novo como um conceito positivo, [...] 

Nenhum adulto foi bom em tempo algum, com excepção dos santos, os 

quais, qualquer que fosse a religião que os santificou, concordaram todos 

com as palavras evangélicas em que se aponta a criança como paradigma do 

homem e fizeram todo o possível pelo regresso à infância; o que dá poderoso 

significado, e não já como sobrevivência do passado, mas como prenúncio do 

futuro, àquela antiga festa portuguesa, hoje das Ilhas e Brasil, em que o povo, 

mais sábio que os doutores, coroa uma criança imperador do mundo 241. 

 

A santificação do mundo, com o que isso implica de revolução 

pessoal, de insurreição íntima não contra si, mas por si e pelos outros, é, 

de facto, para onde aponta, na esteira de um Antero de Quental mas 

também dos "franciscanistas da geração de 70 e das gerações seguintes, 

desde Guerra Junqueiro a Eça de Queirós até Teixeira de Pascoaes e 

Cortesão –"242 como faz notar Eduardo Lourenço no já citado prefácio –

, a utopia de Agostinho. Antes, portanto, de idealizar um bem social fu-

turo, antes de ver sinais, esboços de um mundo melhor, como diria 

Bloch, na história do mundo e de Portugal, prenunciadores de um tempo 

futuro que está para redimir toda a história governada pela lei da violên-
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cia e da morte, Agostinho aponta (e aponta-se) para a matéria prima de 

que é feito o (seu) ser homem para nela sondar as possibilidades materi-

ais da concretização desse anseio. E é por acreditar que o homem pode 

se santificar-se, ou por outras palavras, que pode libertar-se das suas ne-

cessidades mais imediatamente animais e fazer da sua cabeça não um 

mero ou sofisticado instrumento de sobrevivência, mas um retransmis-

sor da unidade essencial e profunda da vida, que Agostinho fala do V 

império, ou como também diz, do Império do Espírito Santo, isto é, de 

uma possível forma individual e colectiva de ser que tem tanto de ima-

nente como de transcendente na justa medida em que a transcendência é 

tomada como uma possibilidade da imanência e a imanência uma moda-

lidade da transcendência.  

Mas o seu discurso sobre essa possibilidade santificadora do 

homem raramente assume ares de gravidade. Da quadra popular – "Mui-

to acima da razão / o mundo coeso e vário / só amor descobre o uno / no 

par que em si é contrário"243 – à narrativa ficcional – (vide por exemplo 

as novelas Herta e Teresinha (1953))244 ou ainda "Tumulto seis" in 

Lembranças Sul-Americanas (1989))245 – passando pelo ensaio didácti-

co (e.g. Diário de Alcestes (1945)246, Sete cartas a um jovem filósofo 

(1946)247) – pelo breve prefácio – (e.g. Introdução ao Regresso ao Pa-

raíso de Pascoaes (1986)248) – ou pelo apontamento epistolográfico de 

circunstância, são múltiplos, variáveis no tom e no alcance, os meios e 
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os registos de que Agostinho se serve para aludir à condição existencial 

última da santidade, correlata da idade histórico-social última do Espíri-

to Santo. 

A santidade é, pois, para Agostinho tomada como uma modali-

dade da vontade humana que testemunha, no essencial, a realização ple-

na da liberdade vital e da criatividade pura, sem dolo para ninguém, um 

modo paradoxal de não-ser sendo, algo de que somente se pode falar 

por refracção, a partir de exemplos de condutas singulares que não ca-

bem nem no espaço de entendimento fornecido pela dogmática das reli-

giões nem acabam com a consagração institucional mediada pelo caris-

ma das igrejas: falar da condição do santo não é necessariamente, para 

Agostinho da Silva, falar de religiões instituídas, menos ainda de cano-

nizações, mas do princípio activo da solidariedade sem limites para com 

tudo o que possui vida. É pois um tema que lhe é caro, este, o da santi-

dade, mas não por obsessão moralista ou por proselitismo clerical. Nos 

antípodas de uma aborrecida cartilha de sacristia manifesta-se a religio-

sidade de Agostinho, ele que escreveu "peço desculpa de não ter igreja 

com I, maiúsculo"249, e que, no seu estilo mais socrático, explicou: "Ne-

nhum de nós poderá, num momento qualquer garantir que a sua doutrina 

seja a que encerre a verdade; os desmentidos surgem a cada passo, as 

incertezas vão sendo maiores à medida que se penetra com maior infor-

mação e mais atenta inteligência no mundo que nos cerca; o afirmar ca-
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tegoricamente vai-nos aparecer ao fim de certo tempo tão absurdo como 

o negar categoricamente; a maior parte dos juízos que formámos reco-

nhecemo-los errados, a maior parte das teorias que arquitectáramos ruí-

ram sem remédio; há ocultos no futuro, os factos que se preparam exac-

tamente para nos vir desfazer a laboriosa construção; só a dúvida é boa 

companheira" 250 

A santidade é, na ontologia de Agostinho da Silva, a forma mais 

adulta de ser-se inocentemente criança, de ser-se como aquele menino-

Jesus do VIII poema de Alberto Caeiro que desce à terra para brincar e 

ensinar o poeta a ver as coisas como elas são, poema que, entre outros, 

Agostinho seleccionou para integrar a antologia ilustrativa das teses ex-

pendidas no seu ensaio, saído a lume em 1959, intitulado Um Fernando 

Pessoa251. A santidade é, portanto, para Agostinho, mais da ordem do 

ser do que da do querer, ou melhor, do querer ser sem querer, mais da 

ordem do "pensamento do coração" (para utilizarmos esta belíssima 

fórmula de Ernst Bloch)252, do que do pensamento da razão, sendo certo 

que, em seu entendimento, não é um estado que se confine e se identifi-

que com uma conduta exclusivamente religiosa, manifestando-se em to-

dos os domínios do agir humano, sempre que esse agir é desinteressa-

damente criativo, e por ele irradie a paixão compartida, a verdadeira 

fonte de energia inspiradora quer da autêntica obra de arte, quer da be-

nigna descoberta científica, quer da contemplação sagrada do mundo, 



 831 

quer da activa e desinteressada solidariedade com todas as formas de 

vida. Não será então por acaso que, a par de uma biografia dedicada a 

Francisco de Assis (1944) 253Agostinho tenha também escrito uma Vida 

de Pasteur (194?)254 e uma Vida de Miguel Ângelo (1942) 255 

É, aliás, a propósito do valor de revelação da pintura que no de-

curso da sua novela "Herta" ocorre um interessantíssimo diálogo envol-

vendo o narrador autobiográfico Mateus Maria Guadalupe e a persona-

gem de um artista plástico americano, Patrick, que fazia "pintura de sal-

var gente"256 – (Herta é a primeira novela de um conjunto de três que 

integram uma das raras incursões de Agostinho no mundo da ficção nar-

rativa, novelas intituladas a partir do nome respectivo das personagens 

femininas principais, todas elas inteligentes, belas e graciosas, todas 

elas imagens ideais de mulher, de mulher-musa (Herta), de mulher dadi-

vosa e guardiã da profundidade do segredo de amar (Teresinha), de mu-

lher delicadamente emancipada e afectuosamente culta (Joan)). Na no-

vela "Herta" temos pois um diálogo que evolui para a definição do artis-

ta (nele incluído o cientista, o físico e o matemático) enquanto santo, e 

que ocorre em Dacar, cidade onde se encontrava temporariamente Ma-

teus Maria, entomólogo de profissão, vindo de Montevideu "para diri-

mir uns problemas de cixiídeos, sempre dentro dos meus queridos ho-

mópteros"257. No ambiente descontraído de um bar, o Fa-fa pour toi, e 

sob a presença discreta de Herta, companheira de vida de Patrick – am-
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bos em viagem pelo mar e pelos portos do mundo num pequeno veleiro 

com o nome dela e com o dedicado propósito de facilitar a cura de uma 

grave doença dele – Mateus embrenha-se, sob o efeito da ingestão de 

martinis, na conversa com o pintor: 

 

- O que eu quero saber, precisamente, é o seguinte: como atingiria o artista 

esse ponto essencial, essa santidade? 

- Ora, as receitas estão aí por toda a parte; por toda a vida de santo. 

- Não acredito muito nisso - e pedi mais bebida. 

- O senhor acredita que se pode ir à China comprando bilhete ? 

- Acredito. 

- Mas não se pode verificar sem comprar bilhete, embarcar e ir lá. Ver mes-

mo se existe China. Para a outra coisa é igual: comprar bilhete, o mesmo, e 

embarcar.  

- O senhor acha então que não há outro processo ? 

- Acho que há: ciência. 

- Amigo Patrick, essa agora me parece demais: quem jamais atingiu a santi-

dade pela ciência? 

- É só que o senhor confunde saber com ciência; veja lá, uma coisa que o Só-

crates deslindou há tanto tempo. Ninguém atinge santidade pelo saber; mas 

ciência é outra coisa, Sir: é descobrir o essencial na multidão do anedótico; a 

chave única das mil salas do palácio. 

- Do palácio do real, do palácio do tempo e do espaço. 
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- Ciência - replicou ele - não é só zoologia ou física; topologia e metafísica 

também são ciência. No fundo dos fundos, o essencial que o senhor encontrar 

será santidade. 

-Mas afinal o que é a santidade para o senhor ? 

- É servir, nos planos de Deus, como se fosse Deus. 

Pareceu ficar um pouco envergonhado com a frase e murmurou logo a seguir: 

- I'm afraid I'm speaking too much.258 

 

Eis aqui a dimensão mais pedagogicamente persuasiva de Agos-

tinho da Silva, por sinal pela voz do heterónimo-ficcionista Mateus Ma-

ria Guadalupe, voz que numa outra sua "lembrança", isto é, sob o regis-

to narrativo da memória autobiográfica, concretamente na novela "Tu-

multo Seis" , do livro Lembranças Sul-Americanas – e depois de tecer 

algumas considerações morais sobre o alinhamento plausível de Teresa 

de Ávila, fosse ela viva, na causa política defendida pelos democratas 

republicanos na guerra civil de Espanha – reincide, com desconcertante 

espírito de humor, no tema da santidade. É assim que Mateus Maria, no 

decurso da narração feita sobre as peripécias da militância política por 

que passara Francisco Sánchez – personagem singular, revolucionário 

"místico" que Mateus encontrara em Buenos Aires "servindo aguardente 

e cafés" –, dá-se a uma reflexão, que parece fornecer uma pista explica-

tiva para se compreender melhor o que é isso de servir "nos planos de 

Deus, como se fosse Deus". Na sua sede de justiça e de devoção religio-



 834 

sa à causa republicana, Francisco Sánchez é comparado a Teresa de 

Ávila. Mas com uma diferença:  

 

Apenas com menos ironia e menos bom humor do que a Santa; mas este era 

o único sinal de que a graça o não tocara, ou ainda o não tocara. Afinal é esta 

uma grave consequência de se ser religioso ou político, quando não se é si-

multaneamente santo: fica-se sem a possibilidade de zombar de si próprio e 

da veneração ou crença que se possa desesperar; fica-se estúpido e monótono. 

Deve ser por isso que nem religião nem política me têm tomado; mas a dúvi-

da é esta: poderá um preguiçoso ser santo? Porque mesmo para se abandonar 

à vontade de Deus é preciso ser enérgico e activo; parece-me até que é para 

isso que se precisa de vontade, para a não ter; porque para a ter basta ser tei-

moso. De modo que o tão falado fatalismo dos muçulmanos deve ser, como 

sempre suspeitei, o resultado último de tensão voluntária.259 

 

A esta "última tensão voluntária", paradoxalmente coincidente 

com a primordial e involuntária espontaneidade de ser (de que o símbo-

lo vivo mais representativo é o ser-criança); a este estar com Deus, mas 

com um Deus abscôndito, sem igrejas, que não se deixa definir nem 

amarrar pela consciência intelectual e pelas suas rígidas categorias de 

bem e de mal, aproximável apenas por via mística-intuitiva, como raci-

onal-mística-intuitivamente O considerou Agostinho no ensaio Aqui fal-

ta saber, engenho e arte (1965)260, ensaio desafiador dos lugares co-

muns do pensamento dualista-ocidental, dividido entre teísmo clerical e 
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ateísmo anti-clerical –; a este servir Deus porquanto se serve um mundo 

humano criado à sua imagem e semelhança e porquanto isso implica a 

mobilização total do desejo na procura da verdade sem preconceitos de 

conveniência própria, sem distorções de ideologia, de tempo, de lugar, 

porquanto isso requer a plena consciência de viver a verdade do mundo 

imanente e presente pela mediação diáfana e tangível da verdade íntima 

do nosso ser – "( porque lhe perguntamos, que é que eu posso fazer con-

tigo mundo ?, quando apenas nos competia viver com ele, mundo. Re-

ceamos dar-nos ao viver em que, em lugar de procurar a verdade a sai-

bamos improcurável e incontrolável, excepto se a formos; em que em 

lugar de perguntarmos se alguma coisa é, nos limitemos a ser261) –; a 

esta abdicação da teimosia própria a favor de uma vontade subterrânea, 

que não é de auto-mutilação mas de comparticipação na corrente inte-

rior da vida, a isto Agostinho dá-lhe o nome de liberdade. Ora, é esti-

mando a pura liberdade que se avança para a utopia concreta (porque 

testemunhada pelos santos) da vida isenta (livre) de necessidades, é pre-

servando essa liberdade sem nome e sem sujeito que se constitui e se 

difunde esse possível modo de ser. Modo de ser que, para ganhar forma 

dúctil e continuada e não se ficar pelo horizonte vago do possível sem 

incarnação sensível, requer, ainda segundo Agostinho, a orientação au-

to-assumida de um conjunto de votos simples – o de amar, o de servir, o 

de libertar-se do supérfluo – verdadeiros indicadores ou êmbolos de 
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uma íntima auto-disciplina, sem os quais a mais radical e utópica das 

liberdades, a de tudo ser por nada ser e por nada ter, não passa de lúdri-

co verbalismo sem conteúdo e sem efeitos performativos. No reverso do 

discurso risonho, solto, subversivo, irónico, promotor da ideia de plena 

liberdade individual e social de Agostinho da Silva, há que ler e escutar, 

para perceber o seu altíssimo nível de exigência moral, o lastro de estoi-

cismo e de rigor axiológico que o acompanha, e que se manifesta em 

textos de teor socrático e de deliberado alcance pedagógico quanto ao 

papel instrumental da faculdade da razão ao serviço da conduta virtuo-

sa. É assim nos seus livros de índole apologética-divulgadora, como, 

por exemplo, o que escreveu acerca do pedagogo inglês Sanderson 

(1857-1923), fundador de um projecto de escola segundo princípios 

considerados utópicos para os descrentes da perfectibilidade humana – 

Sanderson e a escola de Oundle (1941)262, mas também em obras de 

pendor ético-filosófico, como Considerações (1944), ou o já referidos 

Diário de Alcestes, Sete Cartas a um Filósofo e Educação de Portugal .  

Mas a liberdade de que fala Agostinho não é uma liberdade con-

dicionada ou vigiada por prescrições éticas, modelada por um código de 

conduta social, menos ainda ditada por um imperativo de razão prática e 

muito menos ainda circunscrita ao domínio da política; é uma liberdade 

íntima e existencialmente constituinte – da qual todas as outras decor-

rem – e que se afirma, não pela teimosa e parcial expansão do ego do-
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minador, mas pela votada multiplicação, por vezes até à abdicação, de si 

na compreensão ajustada à novidade das circunstâncias presentes e na 

resposta dada à exigente solicitação da alteridade. Mas também não é, 

no extremo oposto, uma liberdade abstracta, arrasadora da condição ir-

redutível individual, não é uma liberdade do maior número que justifi-

que uma teoria ética de efeitos práticos totalitários, anuladora da dife-

rencial pluralidade de modos de agir, que elida o específico da unidade 

individual e discreta, (da unidade individual sem a qual não há alterida-

de una): é, antes, uma liberdade paradoxalmente ideal, na qual o máxi-

mo de carácter pessoal e o máximo de carácter supra-pessoal coexistem 

–liberdade não teorizável pelo recurso a categorias lógico-digitais, ex-

perimentada em sintonia com o fluxo descobridor da vida ... e para a 

qual a nação Portugal e os portugueses, segundo Agostinho, parecem ter 

uma particular vocação demonstrativa, pois, como ele diz noutro con-

texto, "é de portugueses a união de contrários" 263. 

Agostinho não é um efabulador de um país da Cocanha264 o seu 

ideal de sociedade não é o da sufocante e entediante abundância materi-

al, é antes o do despojamento do supérfluo e o do enriquecimento do 

espírito, é um ideal de santificação geral – mas sem amarguras ou instin-

tos de superioridade – de que não está ausente a aceitação do elemento 

sacrificial, e que, dado o estado presente dos negócios do mundo, só 

pode ser profeticamente vaticinado para o futuro. Mas projecto de futu-
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ro – potenciador de sinais do passado e do presente – que possivelmente 

beneficiará dos contributos trazidos pela ciência, pela técnica, pela filo-

sofia enquanto instrumentos benignos do intelecto de aproximação a es-

se desiderato: 

 

[C]iência e filosofia são episódios da história humana, são saudades, disfar-

çadas em raciocínio, de um Paraíso a que desejamos voltar, Paraíso do es-

condido, Paraíso do que não se julgue uma opinião mas uma existência, Para-

íso dos bichos um a um, meus companheiros, não paraíso de Lineu com seus 

géneros e espécies"265; 

 

Mas projecto que necessariamente deverá passar pela transforma-

ção da economia do lucro e da concorrência sem escrúpulos, do desper-

dício e da privação, para a economia distributiva e voluntária (não coer-

civa) da solidariedade comunitária; projecto também de harmonização 

íntima do corpo com o espírito, de irmanação do homem com o homem 

e de gratificação da vida pessoal diante do espantoso acontecer da vida 

cósmica; projecto de "contemplar e unir, que é a tarefa que nos resta de-

pois que eles tenham organizado o mundo de maneira que possamos ser 

como as aves no céu e os lírios do vale"266, sendo que aqueles "eles" são 

os que seguem o exemplo dos que no passado já preparavam sem coer-

ções e esboçavam, com a linguagem da tradição bíblica e teológica oci-

dentais, essa cultura da esperança designada por "Quinto Império" ou 
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"Idade do Espírito Santo", e para o qual Agostinho deu muitíssimas 

achegas, todas elas feitas sempre a partir da idealização da história de 

Portugal. De que Portugal? Daquele  

 

Portugal que não tem seu centro em parte alguma e cuja periferia será marca-

da pela da expansão de sua língua e da cultura de Pax in excelsis que ela le-

var consigo; [daquele] Portugal que não se importará com a definição de re-

gimes políticos, de regimes económicos ou de instituições religiosas, porque 

esse será o problema de cada uma de suas unidades, só ficando por essência e 

definição do próprio conceito – Portugal, totalmente excluídas aquelas for-

mas institucionais que vão, como o autoritarismo político, o liberalismo eco-

nómico ou a negação do Espírito Santo, contra o que há de estrutural no pró-

prio homem: o Portugal da Hora, o Portugal de Bandarra, de Vieira e da 

Mensagem, [e que] não é de modo algum o Portugal do Minho ao Algarve, 

culturalmente tão provinciano e tão acanhado; é, mas já expandido a todo o 

mundo, o Portugal que ainda vive no coração dos seus pescadores e dos seus 

montanheses, o Portugal cujo rei jurava as Ordenações como qualquer outro 

cidadão, o Portugal das terras comunais, o Portugal de Santa Maria. Só para 

este Portugal ressuscitarão os mortos de Alcácer, porque só para ele vale a 

pena alguém viver. O outro só pode trazer a quem nele se aferra, e por mais 

heróicas que sejam as suas razões, o desânimo, a amargura, ou o imaginar, o 

puro imaginar, da evasão.267 

 

Agostinho não é também um efabulador de projectos de evasão, 

algo que ele pressentiu – com indisfarçável sentido crítico – estar sub-
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liminarmente presente na obra de Fernando Pessoa, pessoa a quem to-

davia reconhece a suprema grandeza de carácter por ter querido nascer e 

permanecer português para se fazer vate do império da eternidade, o da 

paz – o que messianicamente cabe a Portugal apontar e edificar –, não 

se deixando seduzir pela confortável cidadania, por que poderia ter op-

tado, do império derradeiro da temporalidade – o que se manifestava no 

domínio territorial da Inglaterra pós-vitoriana, contemporânea do poe-

ta. 268  

Curiosamente, por mais de uma vez, Agostinho se referiu à pos-

sibilidade de se estabelecer uma cooperação entre os espíritos profético-

utópicos da cultura portuguesa e inglesa em prol da humanidade, coope-

ração que substituísse e transcendesse – como sinal revelador de outro 

plano de consciência – a aliança histórica firmada entre as duas nações 

por motivos exclusivamente interesseiros e materiais. Também aqui, nas 

relações históricas luso-britânicas, Agostinho não deixou de idealizar, 

de optimizar o dado mítico-histórico, sugerindo mesmo que a propensão 

messiânico-profética das duas nações derivava do génio ancestral de um 

mesmo antepassado étnico, o que remontava à composição comum dos 

antiquíssimos estratos populacionais das civilizações megalítica (dos 

Iberos) e celta que povoaram a Península Ibérica e as Ilhas Britânicas. 

E, também curiosamente, não é Fernando Pessoa, mas Eça de Queirós 

que Agostinho – baseando-se nas teses de um estudioso queirosiano – 
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identifica como tendo sido, não propriamente o descortinador desse elo, 

mas, de algum modo, e em resultado da estadia em Inglaterra do roman-

cista português enquanto diplomata, como um ilustre protagonista que 

actualizou essa subterrânea e arcaica ligação ao escrever uma obra de 

crítica social tocada pelo espírito profético da poesia inglesa e exposta à 

influência de Charles Dickens, o denunciador das injustiças da socieda-

de burguesa-capitalista e preconizador de uma mais justa ordem huma-

na. É, pois, no âmbito de um prefácio a um ensaio de um autor queirosi-

ano que Agostinho reitera a tese exposta em Reflexão sobre a arcaica 

conexão étnico-civilizacional entre os dois povos e as duas culturas co-

mo factor explicativo da sua comum tendência messiânico-profética, pa-

ra, com base nesse postulado, saltar para um juízo profético sobre uma 

possibilidade de concertação luso-britânica na edificação de uma civili-

zação ideal futura. Escreve Agostinho:  

 

E é curioso vermos, [...] como, logo de princípio descobre Eça de 

Queirós a mais profunda linha de ligação que a nossa cultura po-

de apresentar: a de ligação com a cultura inglesa. Como Garrett, e 

ao contrário de Herculano, que era de jeito germânico, e como 

[Júlio] Dinis […] ou como Nun' Álvares nos Atoleiros, ou como o 

Porto na sua criação municipal, Eça foi profundamente inglês, 

numa longínqua emergência daquela comum civilização megalíti-
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ca que ia de Portugal às Ilhas Britânicas. Para além de todos os 

acidentes da exploração económica do mundo pelo capitalismo 

do século XIX; para além de todos os turbilhões políticos que iri-

am dar no ultimatum; para além de tudo que de superficial pode-

ria interpor-se entre os dois países, Eça descobriu por Dickens, no 

que Dickens vale, e pela poesia inglesa, em génio que nos é fra-

terno, que deu sonhos do Quinto império de Vieira a partidários 

de Cromwell, e que talvez um dia, pela charneira de Goa, ligue 

comunidades actuais ou em perspectiva numa confederação que 

poderia ser o ponto de arranque de uma autêntica civilização de 

terceiro mundo"269  

 

Surpreendente esta alusão de Agostinho aos Fifth Monarchy 

Men e mais surpreendente ainda esta sua desnacionalização do encargo 

messiânico de Portugal a favor de uma hipotética conjunção de energias 

espirituais entre as duas nações, Portugal e a Inglaterra, para levarem a 

cabo a transcendente missão de sublimação da humanidade, missão que, 

com maior ou menor intensidade, foi assumida e difundida por ilustres 

vozes poéticas de ambas as culturas. Missão que – e aqui temos um 

exemplo do espírito prospectivo de Agostinho da Silva jogando com hi-

póteses geo-estratégicas para dar corpo à possibilidade de inauguração 

do Quinto Império – poderia ter Goa como ponto de irradiação; e Goa, 
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perguntamos nós, porque cidade simbólica da dissolução do espírito 

imperial das duas nações que tiveram a Índia sob o seu domínio?; Goa, 

porque cidade simbólica de criação de uma fraterna ordem à escala uni-

versal, de si irradiando com o concurso das duas nações modernas oci-

dentais, a pioneira (a portuguesa) e a herdeira (a inglesa), que, além de 

terem fundado impérios de barro a oriente, impérios historicamente ne-

cessários, registam ambas, na sua cultura profunda, um veio messiânico-

utópico, redentor desse seu domínio e anunciador de "uma autêntica ci-

vilização de (não do, repara-se) terceiro mundo" – designação paráfrase 

do terceiro e derradeiro império, idade ou estado da teologia joaquimita 

?  

A idealização de Agostinho arranca, como se vê, de elementos 

concretos, sem aparente pertinência utopizante, dados históricos, ele-

mentos biográficos, descobertas científicas, obras de arte, abstracções 

filosóficas, para os apresentar a todos sob o signo da perfectibilidade, 

peças de um jogo historicamente necessário e prefigurador de um desejo 

último, o de realizar justamente a libertação da gravidade do mundo. Es-

ta agostiniana idealização do futuro constrói-se, porém, com o concurso 

ou a partir de cinco componentes ou factores essenciais: (i) o ontológi-

co, que postula a original benignidade da natureza humana; (ii) o antro-

pológico, que enaltece os atributos inventivos, criativos e compassivos 

do ser humano; (iii) o axiológico-libertário, que sublinha o empenho de 
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cada qual fazer da sua vida um projecto de liberdade, um poema com-

posto segundo uma regra íntima de moral criadora e não segundo uma 

fórmula-padrão de moral constrangedora; (iv) o sociológico-económico, 

tomando como modelo de organização e composição da sociedade futu-

ra os princípios de cooperação funcional –  

e.g. os municípios, os concelhos – e as formas de propriedade comunitá-

rias vigentes no Portugal da Idade Média; (v) o messiânico-teleológico, 

que lê na história de Portugal sinais múltiplos, virtuais, do encargo de 

ser esta a virtual nação – que é toda a virtual comunidade de falantes da 

língua portuguesa – votada a unir fraternalmente e a santificar o mundo, 

ou seja, a dar corpo à teoria da história de Joaquim de Fiore. No pensa-

mento de Agostinho da Silva estes aspectos da sua reflexão sobre o 

mundo que há-de ser interceptam-se para configurarem uma esperança 

de tipo milenarista, na qual a voluntária consciência moral do ser indi-

vidual é tida –(e aqui voltamos de algum modo ao valor essencial da te-

oria do conhecimento idealista como princípio de explicação dos mun-

dos ideais a construir) – como a condição essencial, o microcosmos es-

truturante e constituinte, fundador de um macrocosmos social mais sá-

bio e santificado. Diga-se, a propósito, que esta prioridade conferida por 

Agostinho ao irredutível pessoal sobre o colectivo social, nele incluído 

o colectivo nacional, na fundação de um novo e melhor estado de coisas 

problematiza e relativiza a função redentora atribuída à nação messiâni-
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ca, neste caso, atribuída à nação-ideal-Portugal, visto que é à liberdade 

íntima e moral da consciência individual, por mais condicionada e limi-

tada que esteja por factores étnico-sócio-políticos, que é cometida a ne-

cessidade de dar (ou não dar) corpo a uma esperança teleológica. Tal 

esperança só será concretizada na justa medida em que as vontades in-

dividuais dos cidadãos se congregarem nesse desiderato. Mas, também 

– porque no pensamento de Agostinho imanência e transcendência não 

são realidades incomunicáveis e indissociáveis –, porquanto tais vonta-

des se deixarem tocar pela graça da inspiração enigmática, transcenden-

te – pela acção daquilo que na teologia ocidental se designa por Espírito 

Santo. Daí que o Portugal-messiânico não seja o Portugal geográfico e 

político, mas a ideia, o conceito, como diz Agostinho no trecho supra-

citado, de um Portugal espiritual-joaquimita, veiculador – na justa me-

dida em que isso requer o livre empenho dos seus membros individuais 

– de uma ordem supra-nacional, ecuménica, plural e miscigenante.  

O pensamento profético-messiânico-utópico de Agostinho da 

Silva, por mais português que seja – (e voltamos a sublinhar que, em 

nosso entender, o Portugal de Agostinho é símbolo de outra coisa mais 

importante do que um Portugal sublimado, é cifra de um processo de 

perfectibilidade cósmica) –, participa de uma concepção, por assim di-

zer, milenarista da história, é cognato de sistemas de pensamento que 

radicam o seu optimismo teleológico na tradição bíblica judaico-cristã. 
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Como, por exemplo, o do filósofo da utopia e da esperança por excelên-

cia, que nos tem vindo a acompanhar desde o primeiro capítulo, Ernst 

Bloch. Sucede que, apesar da sua explícita filiação teórica na doutrina 

marxista do materialismo histórico, Bloch não desprezou a vertente ide-

alista da representação filosófica do mundo nem elidiu a responsabiliza-

ção ôntica do ser individual na criação da melhor sociedade futura. E é 

precisamente na primeira grande obra filosófica de E. Bloch, O Espírito 

da Utopia, que encontramos passagens, (certamente "heréticas" para um 

marxista ortodoxo), reveladoras dessa relativa congenialidade teórica – 

(congenialidade que é uma marca óbvia do cosmopolitismo do discurso 

messiânico-profético-utópico) –, e que aqui chamamos à colação para 

demonstrarmos a sua similitude com algumas das ideias-força, senão 

mesmo com formulações discursivas, que integram a estrutura elemen-

tar do pensamento agostiniano – abstraído, claro está, o elemento nacio-

nal messiânico deste.  

Crente, pelo seu lado, no papel messiânico a ser exercido não 

pela história de uma nação particular, mas pelo valor heurístico da filo-

sofia, escreve Bloch em tom de arrebatamento profético e de confiante 

esperança nas virtualidades de iluminação do ser humano, mesmo, ou 

sobretudo, quando este tem somente razões para desesperar :  
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Depois de desabarem o céu e a terra, é em nós e somente em nós 

que brilha ainda esta luz, e eis que é chegada a hora criativa, a 

suprema hora filosófica; para que ela tenha conteúdo basta o so-

nho acordado e a sua perene incidência visando uma vida mais 

pura, mais elevada, visando o livramento do mal, do vazio, da 

morte e do enigma, visando a comunhão com os santos, a conver-

são de todas as coisas em paraíso. É este sonho desejante (Wuns-

chtraum) o único que, nascido do pensar, gera realidades quando, 

escutando-se profundamente a si, concretiza a sua visão, a visão 

da alma, do Terceiro Império, além do céu das estrelas e do céu 

dos deuses – quando, aguardando pelo verbo, se abre à ilumina-

ção que virá com a idade maior. A aspiração a vir a ser conforme 

ao seu ser reintroduz alma no horror do mundo, no seio da sua ig-

norância e do seu erro, na má consciência do seu fim.270  

 

E porque se falou em cosmopolitismo, é oportuno sublinhar que 

este é um dos traços de cultura comum aos três grandes profetas portu-

gueses do Quinto Império de que nos ocupámos neste trabalho: a Vieira 

e ao seu espantoso memorial de conhecimentos de teologia e de filoso-

fia antiga, a Pessoa e ao seu fluente convívio com a literatura mundial, 

com a filosofia, e com a tradição hermética e esotérica ocidentais, há 

que justapor e mencionar a não menos diversificada cultura e proverbial 
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poligrafia de Agostinho da Silva, tradutor em primeira mão (e citamos 

apenas as obras e os títulos que conhecemos) de autores da antiguidade 

como Sófocles (490-406 a. C) – Rei- Édipo; Heródoto (c. 480-c.425 

a.C.) – Viagem ao Egipto ; Platão (c. 428/7-c.348/7 a.C.) – Crítone; A 

defesa de Sócrates; Teoria do Amor; Plauto (c.254-184 a.C.) – Anfitrião 

; Os Cativos; Aululária; O Gorgulho; Terêncio (c. 195-159 a. C) – Os 

Adelfos; O Eunuco; Virgílio (70-19 a.C.) - A Eneida; As Bucólicas; As 

Geórgicas (em versão integral e em verso, a sua última tradução publi-

cada em vida); Petrónio (?-65 d.C) - Banquete de Trimalcião; Marco 

Aurélio (121-180 a.C.) – Pensamentos. E à tradução dos antigos, há 

ainda que mencionar todos aqueles autores clássicos que Agostinho an-

tologiou na década de 40, em publicação quinzenal, por ele inteiramente 

organizada, na colecção Antologia - Introdução aos Grandes Autores. 

Cobrindo as mais diferentes áreas do conhecimento, da literatura à filo-

sofia, da história à ciência, esta colecção em edição de autor, que foi um 

referencial de aprendizado para toda uma geração, inclui traduções de: 

Montaigne (1533-92) – Do arrependimento; Molière (1622-73) – Tar-

tufo; Fénelon (1651-1715) – Diálogos dos Mortos; Voltaire (1694-

1778) – Diálogos Filosóficos; Buffon (1707-88) – História Natural; 

Condorcet (1743-94) – Progressos do Espírito Humano; Lamarck 

(1744-1829) – Filosofia Zoológica; Stendhal (1783-1842) – Waterloo; 

Guizot (1787-1874) – A Civilização Feudal; Victor Hugo (1802-1885) 
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– Gauvain e Cimourdain; Mérimée (1803-70) – Mateo Falcone; Claude 

Bernard (1813-1878) – Observação e Experiência; Flaubert (1821-80) – 

Cartago ; Maupassant (1850-93) – O aderêço; Santa Teresa (1515-82) – 

Fundação de S. José; Cervantes (1547-1616) – D. Quixote e Sancho; 

Lermontov (1814-1841) – Taman; Dostoievsky (1821-81) – O grande 

Inquisidor; Tolstoy (1828-1910) – A terra de que precisa um homem; 

Tchekov (1860-1904) –Um Caso Médico; Andreiev (1871-1919) – Si-

lêncio; Franklin (1706-90) – Autobiografia; Poë (1809-49) – Descida 

ao Maaelström; Whitman (1819-92) – Folhas de Erva ; Ruskin (1819-

1900) – Vós os que Julgais a Terra; Dickens (1812-70) – Copperfield 

na Escola; Faraday (1791-1867) – Experiência de Electricidade; Swift 

(1667-1745) – No país dos Cavalos; Bacon (1561-1626) – Ensaios; 

Erasmo (1467-1536) – Colóquios ... e Thomas More (?1477-1535) – 

Utopia , entre outros.271 

Mas regressemos, para finalizar, à prospectiva esboçada por 

Agostinho e à dimensão ainda-utópica do seu pensamento. E tomemos 

como exemplo três textos, entre outros possíveis, que, mais do que se 

completarem, demonstram a forma como ele praticou variações em gé-

neros diferentes – do poético ao ensaístico, do epistolográfico ao ficcio-

nal – sobre o mesmo tema. Como Vieira e como Pessoa, Agostinho re-

visitou continuamente o tempo futuro, melhor dizendo, rectroprojectou 

no ainda-não-sucedido formas ideais do antes-já-anunciado; mas, ao 
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contrário de Vieira, com a sua exegese particular da Bíblia, piedosa 

crença nos dotes proféticos do Bandarra e com a sua obssessiva nomea-

ção do derradeiro imperador do mundo, e também ao contrário de Pes-

soa, com a sua sugestão de apontar Sidónio Pais ou de se apontar a si 

mesmo como incarnações de um arquétipo messiânico, Agostinho não 

recorreu a outra fonte profética senão à da sua visão assumidamente 

ideal da história de Portugal, subsumindo o devir desta às expressões 

simbólicas do Quinto Império e Idade do Espírito Santo, menos ainda 

identificou ou se auto-representou como o Encoberto para dar face ao 

tópico messiânico e imaginar o advento do milénio.  

O primeiro texto, Considerando o Quinto-Império (1960), é uma 

espécie de guia ou manual de instruções para os adeptos desse projecto, 

escrito no espírito mais espiritualmente empenhado do seu autor e onde 

se pode ler, como o eco de uma regra monástica, uma sistemática de 

princípios gerais de organização social e de acção potencializadora da 

vocação de perfectibilidade e de transcendência do ser humano. Aí es-

creve Agostinho:  

 

Se o primeiro passo dos Impérios está sempre no espírito dos homens [...] 

muito mais estará para este Quinto Império de que falamos, o Império do Es-

pírito Santo, a que iam os portugueses do século XV e a que podem, quando 

quiserem, ir os portugueses de hoje, o que significa os que hoje falam e sen-

tem português.  
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Mas toda a revolução individual, e só por uma revolução individual ele se 

poderá iniciar, tem como seu reflexo uma organização colectiva. Os homens 

que por uma nova metanóia tiverem passado a ser crianças terão fatalmente 

de se organizar, e o tipo de organização terá de ser o de ordem religiosa, não 

de uma só religião, mas de qualquer religião, e considerando já como uma re-

ligião o próprio estabelecer-se criança. Uma só ordem de todas as religiões, 

uma ordem fundada nas três liberdades tradicionais e essenciais de não pos-

suir coisas, de não possuir pessoas e de não se possuir a si próprio. Os três 

votos como diríamos. [...] 

Teremos como ideal de governo o não haver governo, como o não havia no 

Paraíso, e a toda a História veremos como a lenta e segura preparação, não 

pela sabedoria do homem , mas pela paciência e a tenacidade de Deus, para 

que, passando por cima de todas as teocracias e de todas as aristocracias e de 

todas as democracias, cheguemos àquela também solução da antinomia go-

vernante-governado. 

Teremos como ideal de economia o não haver economia, como não a havia 

no Paraíso, sendo apenas dever de cada um o florir como pode e direito de 

cada um o encontrar o que precisa: destruamos também aqui a antinomia de 

produtor e consumidor, de liberdade e segurança. 

Teremos como ideal de gente aqueles em que também se tiver destruído a an-

tinomia de criança e de adulto, de ignorante e de sábio, de homem e de mu-

lher; esperemos que no Quinto Império não haja nem escolas nem livros nem 

casamentos: como no Céu. 

Teremos como ideal de vida o não distinguir entre o que hoje chamamos vida 

e o que hoje chamamos morte; teremos como ideal de verdade o não separar 

o que hoje chamamos verdadeiro do que hoje chamamos falso: teremos como 
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ideal das geometrias de todas as dimensões o vê-las fundidas, aniquiladas, 

numa geometria de dimensão alguma. 

E teremos, finalmente, como ideal de pensar, donde tudo arranca, a fusão 

plena de sujeito e objecto um não-pensar. Para o pôr em termos mais ou me-

nos teológicos, queremos ver do Pai e do Filho, o laço do Espírito que os 

une: ou de, na realidade, nos absorvermos na inconsciência dele. O que no-

vamente traria a terreiro, desta vez sem heresia, o velho Joaquim de Flora, e 

seu Reino do Espírito-Santo e seu Império da Flor-de-Lis 272  

 

Não se trata aqui, em nossa opinião, fundada nas próprias pala-

vras de Agostinho, de imaginar o futuro social da humanidade como 

submetido inexoravelmente a uma qualquer forma teocrática de gover-

no: algumas categorias e elementos lexicais utilizados, (e.g. – "religi-

ão"; "Espírito-Santo"; "Quinto-império") por mais presos que estejam a 

uma tradição forte de representar religiosamente o sentido da vida, por 

mais reverberantes que sejam de um código de linguagem evocador de 

uma concepção pré-moderna do mundo ocidental são, na sua arcaica 

sonoridade, reinvestidas para significar uma condição trans (e não-

super, como em Fernando Pessoa), trans-institucional, trans-espacial, 

trans-temporal, trans-axiológica, trans-intelectual, inefável, para a qual 

essas categorias e esse léxico funcionam apenas como termos simbóli-

cos, como significantes de qualquer coisa que, no vocabulário por 

exemplo, de Teilhard de Chardin é designado por ponto-Ómega, e que 
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Agostinho, sempre fiel aos referenciais da cultura portuguesa e tomando 

de empréstimo a inventiva camoniana, prefere nomear por Ilha dos 

Amores.  

De como os Portugueses Retomaram a Ilha dos Amores é preci-

samente o segundo texto a que nos queríamos referir, porque nele está 

presente o melhor de Agostinho da Silva para falar da sua utopia teleo-

lógica: está presente (i) a sua muito particular interpretação do signifi-

cado do episódio do canto nono de Os Lusíadas, a seu ver a principal 

mensagem de todo o poema épico, episódio cujo conteúdo vale, mais 

que maravilha e alegoria, por ser uma profecia cosmológica (se bem que 

formulada em termos ptolemaicos) que cifra o que vai no íntimo do ser 

nacional, o desejo de que o mundo inteiro embarque numa aventura de 

transcendência; está presente (ii) a lúdica efabulação: o narrador relata-

nos as "Revelações do Estucador de Alpiarça", documento acessível a 

qualquer interessado por terminal de computador e no qual se conta o 

indefinido encontro sonhado pelo dito estucador com Camões, que o te-

ria escolhido, não só para lhe revelar o sentido, nada esotérico, nada ca-

balístico, mas plenamente humanístico – isto é, anunciador de possibili-

dades humanas por realizar – do seu poema, mas também para incitá-lo 

a levar os portugueses a recuperarem, (a retomarem) a ilha dos amores 

(o projecto de construção do paraíso na terra); está presente (iii) a ideia 

– que é desvalorizadora da idolatria messiânica-pessoal – de que cada 
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qual deve assumir livremente esse projecto – "Luís de Camões animava 

as almas que nasciam a serem cada qual um Dom Sebastião, não o da 

realidade, [...] mas o de ser um novo Rei anónimo, desconhecido entre 

milhares ou milhões de outros reis semelhantes, capaz de, pela quotidi-

ana humildade, levar a Nação ao seu destino máximo, o qual era, segun-

do ele, o esplendor no céu, depois de devassar a terra inteira e de desco-

brir no homem pleno o vivo Deus"273; está (iv) a advertência contra a 

hubris faustica e a advertência contra a insipidez de um entendimento 

raso, chão, material da vida – "seja como for, insistia o fantasma, sonho 

ou realidade do épico [...] que não devemos, seres da terra, tentar escalar 

o céu, exactamente como não devemos, seres do céu, permitir que a ter-

ra se apodere de nós e nos oprima"274 ; está (v) a sua fina erudição, neste 

caso verificável pelo recurso a paráfrases camonianas inseridas no fio 

do seu discurso ensaístico; está (vi) a sua axiologia a um tempo estóica 

e libertária; está (vii) o seu tão reiterado símile viagem marítima/ desti-

no individual e colectivo e está a sua estética literária, o seu sentido rít-

mico e poético da língua – "Segundo o Poeta, toda a viagem humana, 

todo o transcorrer de nossa vida, deveria seguir o comportamento dos 

nautas na humildade do quotidiano - Solta vela, ferra pano, meneia o 

leme ou ele às vezes te meneie a ti, sobe aos outeiros para sondar hori-

zonte, desce deles pelo medo geralmente chamado de prudência, aguen-

ta o escorbuto ou as traições que são escorbuto interior, goza a hora que 
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passa ou tranquilo a dorme, sê cumpridor em teus quartos de vigília, 

ama teu dia, mau ou bom que o aches [...] não te exaltes nada ao contar 

a história de teu País [...], não te aborreças demais em Calicute e toma 

cuidadosa nota do que, claramente visto, contraria as observações ou 

suposições anteriores"275; está (viii) a sua muito predilecção pela teoria 

da história de Joaquim de Fiore e está a sua muita vocação em transcen-

der as dualidades conceptuais em formulações aforísticas – "Tudo muda 

e nada muda, tudo passa e nada passa; é a viagem dupla e una: pelo mar 

do Eterno sobre as vagas da Hora"276; está (ix) a ironia e o humor subtis, 

o jogo do paradoxo e a desconstrução do próprio jogo; e está (x) o seu 

utopismo latente e supra nacional, fundado numa esperança de consu-

mação última da perfectibilidade universal, de reabsorção nirvanica 

num nada que é tudo, numa unidade primordial e final – que assim é-

nos descrita noutro texto: "Que a Ilha dos Amores não tenha ficado só 

para portugueses, e os heróis de todo o mundo, no sentido de todo o 

mundo herói, a ela aborde, e fecunde ninfas infecundas, e veja passado e 

futuro como presente e veja as máquinas dos céus como a inadjectivável 

fusão da irrealidade e do real".277 

Resumindo: Agostinho é um autor português incontornável para 

o entendimento de uma expressão sideral do espírito da utopia: a que 

tem por núcleo a esperança vibrante num fundo de razão e alma, de von-

tade e visão óptima de futuro, isto é, de futuro-extensão-generalizada-
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do-presente-percebido-com-paixão, deste presente, forma essencial da 

vida, donde flúi a nostalgia de uma origem feliz, (a de um passado míti-

co-paradisíaco) e que preserva a memória ideal de um passado real his-

tórico ( de que serve de símbolo uma certa ideia de Portugal), passado 

que legou sinais preciosos e válidos ensinamentos de sociedade futura; 

Agostinho não é um pensador de vocação conceptualizadora, nem um 

espírito nefelibata que ignore o desconcerto do mundo: o núcleo ainda-

utópico da sua filosofia é mais vital do que intelectual, queremos dizer 

mais da ordem do puro comunicar que da ordem do puro pensar, relati-

vamente simples, como um tema-forte de uma composição musical, in-

sistentemente retomado em escalas de harmonia diferentes, desenvol-

vendo-se, consoante as circunstâncias, em imaginativas ou solenes vari-

ações de estilo, de um estilo que liga organicamente o juízo abstracto à 

oralidade performativa. Esse tema pode ser considerado utópico porque 

se refere à desdramatização do mundo, à redescoberta da unidade essen-

cial sem a qual não há princípio de vida, à utilização da energia espiri-

tual e material visando a aniquilação ou superação de todas as formas de 

miséria, de sofrimento, de ignorância, mas também pode ser considera-

do um tema profético porque se dedica a anunciar essas possibilidades 

para o tempo futuro. Certamente que Agostinho não é um pensador utó-

pico na linha de Platão e More, um utopista planeador de modelos de 

organização social, susceptíveis de degenerar, pela sua hiper-
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racionalidade em projectos totalitários – e Agostinho não necessitou da 

queda do muro de Berlim para rever ou abandonar o núcleo elementar 

do seu ideal de mundo ou de sofismar quanto aos perversos desvios da 

verdade histórico-social "cientificamente" revelada – e isto porque, na 

sua socrática maneira de raciocinar e na sua franscicana maneira de agir 

a verdade racionalmente formulada subsume-se à verdade intuitiva e es-

piritualmente entrevista e praticada, a qual raramente cabe em esquemas 

finitos, digitais, dicotómicos de operar com as circunstâncias dadas.  

 Mas Agostinho é também incontornável para se compreender a 

evolução do profetismo messiânico lusocêntrico com incidências utópi-

cas, o qual, genericamente, começa por tomar forma com o mito da fun-

dação divina do reino de Portugal (com a lenda da batalha de Ourique 

difundida, como vimos, por uma piedosa historiografia nacionalista de 

quinhentos e seiscentos), manifestando-se depois com a formulação 

ideológica da nação messianicamente conduzida, (assim apresentada por 

Fernão Lopes no século XV, ao historiar a crise nacional de 1383-1385, 

e depois magnificada, na sequência do interregno da dominação caste-

lhana, pelo ideário sebastianista) e finalmente explicitada na tese da na-

ção investida de uma missão soteriológica, a de inaugurar o milénio 

anunciado na Bíblia(de que o Quinto-Império crístico do Padre António 

Vieira e o Quinto-Império neo-pagão de Fernando Pessoa, no século 

XVII e XX, respectivamente, são os representantes maiores). A voz de 
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Agostinho sucede a estas vozes na justa medida em que elas surgem as-

similadas e transfiguradas no seu projecto ideal e pressago de futuro, 

projecto que tem tanto de cristão, como de neo-pagão ou como de qual-

quer outro constructo espiritual ou filosófico que aponte para um hori-

zonte utópico de libertação total dos agravos de ser, horizonte que ele 

via esboçar-se numa ideia da história de Portugal; melhor dizendo, nu-

ma utopia portuguesa, resumida por si numa missiva de Junho de 91, da 

série epistolográfica Uma Folhinha de Quando em Quando – (folhinha 

endereçada aos seus correspondentes e amigos, não aos seus discípulos 

que, por vontade própria, os não tinha nem os queria: "Ninguém me 

chame de mestre / nem ter discípulos quero / que chegue cada um por si 

/ ao nada que venero"278 ) 

Como um epigrama, reza assim em tom de síntese e de profética 

certeza o terceiro texto de Agostinho, que não podemos deixar (ainda) 

de citar: 

 

A Utopia Portuguesa se fixa completa no século XIII, reinado de Dom Dinis 

e Santa Isabel. O seu fundamento uma crença teológica, a de que o que se 

chama Espírito Santo ou Divino é a Criatividade Suprema do Universo e com 

ele inteiramente se fundirá na última idade ou do mundo ou nossa ..... Quanto 

ao lado prático, a Utopia Portuguesa estabelece como ponto final que criança 

alguma será deformada, mesmo pelo que, com a melhor das intenções, temos 

chamada até hoje educação. Conservada com o génio criador com que todos 



 859 

nascemos, mas que a vida actual tanto diminui, será a criança Imperador do 

Mundo. Por outra parte será a vida inteiramente gratuita e a economia a nin-

guém esmagará com o seu peso. Entre a coroação do imperador e o banquete 

gratuito em que todos celebravam o estarem vivendo já a Idade do Espírito 

Santo, dirigia-se a criança à prisão local, abria a porta e soltava todos os pri-

sioneiros, o que implicava presos e guardas. Todos os anos, no dia de Pente-

costes, se repetiam estes actos, para que ninguém esquecesse o rumo a seguir 

e para a viagem se preparasse com persistência, paciência alegre e geral 

amor. Esta Utopia foi, pela emigração, para muito lugar, por exemplo Brasil 

e Estados Unidos da América. Acontecimentos vários fizeram que quase de-

saparecesse em Portugal. Reviverá, porém, e para o Mundo.279 

 

 

                                                 
 

NOTAS CAPÍTULO IV 
 

1 BíbliaSagrada. Op. Cit., p.1631. 
 
2 "Transcendental é a filosofia que nos torna cientes do facto que as leis 
primordiais e essenciais que deste mundo nos são apresentadas estão en-
raizadas no nosso cérebro e que, portanto, são conhecidas a priori. " 
Schopenhauer, Arthur – Parerga and Paralipomena. Op. Cit., p.219. 
(Tradução nossa). 
 
3 Cf. supra Capítulo I, ponto 3. 
 
4 Cf. supra Capítulo I, ponto 4. 
 
5 Cf., por exemplo, Davis, J. C – Utopia and the Ideal Society: A study 
of English utopian writing. Op. Cit., p.31-40; Kumar, Krishnan – Utopia 
and Anti-Utopia in Modern Times. Op. Cit., p.13-18; Manuel, E. Frank 
– "Toward a Psychological History of Utopias", in Utopias and Utopian 
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Thought. Op. Cit., p.70; Servier, Jean – Histoire de l'Utopie. Op. Cit., 
p.313-359.  
 
6 Cf. Servier, Jean – Histoire de l'Utopie. Op. Cit., p. 338-339; 347.  
 
7 Cf. Davis, J. C –. Utopia and the Ideal Society: a Study of English 
Utopian Writing 1516-1700. Op. Cit., p.36. 
 
8 Até mesmo na narrativa fundadora de More há quem veja essa perme-
abilidade da utopia à influência do espírito profético milenarista. Assim, 
na opinião de um autor já citado, Robert Elliot, que por sua vez cita ou-
tro autor: "Se sondarmos o ideal de Thomas More para lá do que está 
expresso na Utopia ele é ainda superior ao ideal da comunidade mode-
lar. O padre Surtz cita a passagem apropriada. Para More, o ideal último 
seria a "terra santa, a Nova Jerusalém descendo dos céus e ofertada por 
Deus." (Apocalipse 21:2) Elliot, Robert C. – The Shape of Utopia. Op. 
Cit., p. 49.(Tradução nossa). 
 
9 O filósofo português, Fernando Gil, numa comunicação intitulada O 
tempo e a prova da profecia, proferida no âmbito da 1ª bienal de Cascais 
realizada no mês de Maio de 95 e subordinada ao tema "Utopia para um 
futuro possível", distinguiu, caracterizou e exemplificou quatro possí-
veis relações da díade utopia/profecia do seguinte modo: utopia sem 
profecia (Platão); profecia sem utopia (o fundamentalismo islâmico); 
utopia com profecia (o marxismo); profecia com utopia (a profecia mi-
lenarista). 
 
10 Cohn, Norman – "Medieval Millenarism: its bearing on The Compar-
ative Study of Millenarian Movements", in Millenial Dreams in Action. 
Ed. Sylvia L. Thrupp. New York: Schoken Books, 1970. p.31.(Tradução 
nossa). 
 
11 Idem. 
Sobre a generalização do conceito de milénio e milenarismo a outras 
culturas para designar a aspiração a uma era final de bem estar colecti-
vo, cf. Lanternari, V. – "Movimentos milenaristas nas sociedades primi-
tivas da Melanésia: Milenarismos nas outras sociedades tradicionais", in 
Enciclopédia Einaudi - Religião-Rito: Milénio. Lisboa: Imprensa Naci-
onal – Casa da Moeda, 1994. vol.30, p.308-323.  
Cf. ainda a compilação dos vários ensaios que integram o volume citado 
Millenial Dreams In Action . 
 



 861 

                                                                                                                                          
12 Cf. Shepperson, George – "The Comparative Study of Millenarian 
Movements", in  Millenial Dreams in Action. Op. Cit., p.44-45. 
 
13 Para a distinção entre milenarismo hermenêutico e catalítico, cf. 
Holstun, James – A Rational Millenium. Op. Cit., p.45-46. 
 
14 Lapouge, Gilles – Utopie et Civilisations. Op.Cit., p. 134. (Tradução 
nossa). 
 
15 Servier, Jean – Histoire de L'Utopie. Op. Cit., p. 49-50. 
 
16 Cohn, Norman – Na Senda do Milénio. Milenaristas Revolucionários 
e Anarquistas Místicos da Idade Média. Lisboa: Editorial Presença, 
1981. p.15. 
 
17 Bíblia Sagrada. Op. Cit., p.962. 
Relativamente à especificação dos atributos humanos do Messias bíbli-
co, à noção de messianismo em geral e a sua relação com as mitologias 
primitivas, bem assim como a importância dos movimentos messiânicos 
no Ocidente cristão cf., Lanternari, V. – "Messias", in Enciclopédia Ei-
naudi- Religião-Rito. Op. Cit., vol. 30, p.280-301. 
 
18 Cf. Manuel, E. Frank ; Manuel, P. Fritzie –. Utopian Thought in the 
Western World. Op. Cit., p. 44.  
 
19 Bíblia Sagrada. Op. Cit., p.1312. 
 
20 Papias – "De expositione oraculorum dominicorum." Apud Cohn, 
Norman – Na Senda do Milénio. Op. Cit., p.21. 
 
21 Ireneu – "Adversus Haereses", V, 33,3. Apud Lanternari, V – "Milé-
nio", in Enciclopédia Einaudi. Op. Cit., p.306. 
 
22 Lactâncio – "Divinae Institutiones", Livro VII, caps XX, XXIV, 
XXVI. Apud Cohn, Norman – Na Senda do Milénio. Op. Cit., p.22.  
A passagem de Lactâncio citada por Cohn é, como refere este autor, um 
resumo dos capítulos acima mencionados. 
 
23 Virgil – "Eclogue IV". Translated. by James Laughlin, in Landmark's 
of the Western Heritage. Ed. by C. Warren Hollister. New York: John 
Wiley and Sons, 1973. Vol. I p. 141-142.  
De facto, esta écloga foi escrita em louvor de Asínio Polião (40 a.C), o 
qual contribuíra para o estabelecimento da paz entre Octávio e António. 
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Virgílio dirige-se-lhe em termos encomiásticos, e anuncia-lhe que o seu 
filho será um herói divino. É claro que a tradição cristã tratou de identi-
ficar esse herói com Cristo. O Padre António Vieira, na sua História do 
Futuro, invocando o testemunho de autoridades teológicas, reitera essa 
interpretação, nos seguintes termos: "[...] o sujeito da IV Écloga virgili-
ana não foi outro senão Cristo, conhecida pelos oráculos das Sibilas, e 
certo são tão extraordinariamente grandes as cousas que o príncipe dos 
poetas diz naquele poema bucólico, que nem ainda do mesmo César se 
puderam dizer sem nota de demasiada adulação e indigna de um tão 
eminente juízo como o de Virgílio, talhado verdadeiramente para poeta 
de Cristo". Vieira, Padre António – História do Futuro. Introdução, ac-
tualização do texto e notas por Maria Leonor Carvalhão Buescu. Lisboa: 
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1992. p.352.  
 
24 Cf. Supra, Capítulo 1 Ponto 2. 
 
25 Cf. Lanternari, V. –"Milénio"in Enciclopédia Einaudi. Op.Cit., p.307. 
 
26 Cf. Reeves, Marjorie – "Joachim and the Meaning of History", in Joa-
chim of Fiore and the Prophetic Future. London: SPCK, 1976, p.1-28; 
Besselaar, José Van den – Joaquim de Fiore e o Joaquimismo", in O Se-
bastianismo - História Sumária. Lisboa: ICALP, 1987, p.17-25. 
 
27 Acerca do valor profético desta data, escreve José Besselaar: "Base-
ando-se nas listas genealógicas da Bíblia e dando a cada geração a dura-
ção de trinta anos, Joaquim conta, entre a primeira e a segunda frutifica-
ção, 42 gerações, isto é, 42x30=1260 anos. Igual número de anos deverá 
decorrer entre a segunda e a terceira frutificação. Desta maneira, o aba-
de julgava-se capaz de predizer para o ano de 1260 a grande transfigu-
ração da Igreja e da cristandade". Besselaar, José Van den. O Sebastia-
nismo - História Sumária . Op. Cit., p. 18. 
 
28 Reeves, Marjorie – Joachim of Fiore and the Prophetic Future. Op. 
Cit., p. 14-15.(Tradução nossa). 
 
29 Fiore, Joaquim de – "Psalterium decem cordarum abbatis Joachim". 
Apud Manuel, E. Frank.;Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in The 
Western World. Op. Cit., p.58. 
 
30 Cf. Lubac, Henri – La Postérité Spirituelle de Joachim de Fiore. Paris: 
Éditions Lathielleux, Le Sycomore, vol II, 1978 - 1981.  
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31 Para o conhecimento da biografia e para uma introdução sistematiza-
da ao pensamento de Teilhard Chardinde, cf. Onimus, Jean – Pierre Tei-
lhard de Chardin ou la foi au monde. Bruges: Desclée de Brouwer, 
1968. 
Esta obra inclui ainda a bibliografia de Chardin e uma resenha de mo-
nografias essenciais sobre o seu pensamento. 
 
32 Cf. Chardin, Pierre Teilhard de – Le Phénomène Humain. Paris: Édi-
tions du Seuil, 1955. p. 243; Chardin, Pierre Teilhard de – L'Avenir de 
L'Homme. Paris: Éditions du Seuil, 1959. p. 93. 
 
33 Chardin, Pierre Teilhard de – Le Phénomène Humain. Op. Cit., p.62. 
(Tradução nossa). 
 
34 Acerca da "revolução celular" e dos elementos constituintes da célula 
cf. Chardin, Pierre Teilhard de – Le Phénomène Humain. Op. Cit., p.77-
81.  
 
35 Idem, p.64. (Tradução nossa). 
 
36 Idem, p.139. (Tradução nossa). 
 
37 Idem, p.242-243. (Tradução nossa). 
 
38 In, Onimus Jean – Pierre Teilhard de Chardin ou la foi au monde. Op. 
Cit., p. 153. 
 
39 Chardin, Teilhard de – L'Avenir de l'Homme. Op.Cit., p. 148. 
 
40.Idem, p.155-156; p.402-403. 
 
41 Em relação às posições utópicas de Teilhard de Chardin susceptíveis 
de poderem ser qualificadas de heréticas, cf. Molnar, Thomas – L'Uto-
pie Éternelle Hérésie. Op. Cit., p.87-90; p.138.  
 
42 As mais recentes teorias da física e da biologia parecem reiterar e 
confirmar as teses do evolucionismo e da expansão da consciência de 
Teilhard de Chardin, nomeadamente quando desfazem as ideias tradici-
onais sobre a estrutura da matéria e sobre a distinção entre o mundo or-
gânico e o mundo inorgânico, bem assim como as diferenças de com-
portamentos que separam o humano do não-humano. Leia-se a este pro-
pósito a Oração de Sapiência proferida por Boaventura Sousa Santos na 
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Universidade de Coimbra em 1985. Aí se lê a dado passo: "As caracte-
rísticas da auto-organização, do metabolismo e da auto-reprodução, an-
tes consideradas específicas dos seres vivos, são hoje atribuídas aos sis-
temas pré-celulares de moléculas. E quer num quer noutros reconhecem-
se propriedades e comportamentos antes considerados específicos dos 
seres humanos e das relações sociais. [...] todas estas teorias [de eminen-
tes cientistas contemporâneos] introduzem na matéria os conceitos de 
historicidade e de processo, de liberdade, de auto-determinação e até de 
consciência que antes o homem e a mulher tinham reservado para si. [...] 
Num certo regresso ao pan-psiquismo leibniziano, começa hoje a reco-
nhecer-se uma dimensão psíquica na natureza, «a mente mais ampla» de 
que fala Bateson, da qual a mente humana é apenas uma parte, uma 
mente imanente ao sistema social global e à ecologia planetária que al-
guns chamam Deus". Santos, Boaventura de Sousa – Um Discurso So-
bre as Ciências. Porto: Afrontamento, 1993. p.37-38. 
 
43 Cf. supra Capítulo I, ponto 4. 
 
44 Mircea Eliade, numa obra clássica sobre a dialéctica das religiões, 
anotou com grande pertinência exegética, a filiação ideológica do uto-
pismo profético que atravessa a filosofia da história e a doutrina política 
de Marx nos seguintes termos: "Marx retoma e prolonga um dos grandes 
mitos escatológicos do mundo asiático-mediterrânico, a saber: o papel 
redentor do Justo («o eleito», o «ungido», «o inocente», o «mensagei-
ro»; nos nossos dias, o proletariado), cujos sofrimentos são chamados a 
mudar o estatuto ontológico do mundo. Com efeito, a sociedade sem 
classes de Marx e a consequente desaparição das tensões históricas en-
contram o seu precedente mais exacto no mito da Idade de Ouro que, 
segundo múltiplas tradições, caracteriza o começo e o fim da História. 
Marx enriqueceu este mito venerável de toda uma ideologia messiânica 
judeo-cristã: por um lado, o papel profético e a função soteriológica que 
ele atribui ao proletariado; por outro, a luta final entre o Bem e o Mal, 
que pode aproximar-se facilmente do conflito apocalíptico entre o Cris-
to e o Anticristo, seguido da vitória decisiva do primeiro. É até signifi-
cativo que Marx retome por sua conta a esperança escatológica judeo-
cristã de um um fim absoluto da História" Eliade, Mircea – O Sagrado e 
o Profano. A essência das religiões. Trad. Rogério Fernandes. Lisboa: 
Livros do Brasil, [s.d.]. p.213. 
 
45 O messianismo e o profetismo utópico são tidos por consubstanciais 
respectivamente às culturas portuguesa e inglesa tanto por António José 
Saraiva, como por um autor inglês já mencionado, Ernest Lee Tuvenson. 
O primeiro considera que o messianismo é uma constante "da personali-
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dade cultural portuguesa", enquanto o segundo escreveu que "nenhum 
estudo sobre o pensamento inglês está completo sem o entendimento do 
papel nele exercido pela «profecia»" –. Cf., respectivamente, Saraiva, 
António José – A Cultura em Portugal. Teoria e História. Introdução 
Geral. Lisboa: Livraria Bertrand, 1982. Livro I, p. 86-87; Tuvenson, 
Ernest Lee – Millennium and Utopia. Op. Cit., p.29. (Tradução nossa). 
 
46 Cf. Lopes, Fernão – Crónica de D. João I Barcelos: Livraria Civiliza-
ção, 1991. Vol I, Cap. XXVI, p.52-53. 

Segundo o códice nº 352 do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. 
 
47 Cf. Rebelo, Luís de Sousa – A Concepção do Poder em Fernão Lopes. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1983. Em particular, o capítulo III, "O Pro-
blema do Messianismo", p.57-89. 
 
48 As declarações contidas no "Prólogo" sobre o indeclinável respeito 
que devia guardar o historiador na narração objectiva e imparcial dos 
factos e sobre a necessidade de prová-los acuradamente mediante o 
exame de fidedignas fontes documentais, fazem daquele trecho uma 
verdadeira lição de metodologia da prática historiográfica. De forma as-
saz expressiva escreve Fernão Lopes sobre a exaustiva compulsação de 
documentos a que se impôs para redigir a Crónica de D. João I : "Oo! 
com quamto cuidado e diligemçia vimos grandes volumes de livros, de 
desvairadas limguagees e terras; e isso meesmo pubricas escprituras de 
muitos cartarios e outros logares nas quaaes depois de longas vegilias e 
gramdes trabalhos, mais çertidom aver nom podemos da contheuda em 
esta obra, [ em que ] antepoemos a simprez verdade, [à] afremosemtada 
falssidade." Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. I, Pro-
logo, p.2-3. 
 
49 Devemos esta preciosa informação a Luís de Sousa Rebelo, que, no 
notável ensaio acima citado, além de dar em anexo a tradução de De 
Temporibus, coteja as diferenças essenciais entre os esquemas cronoló-
gicos de Beda e Fernão Lopes. Escreve Luís de Sousa Rebelo que "esta 
concepção do tempo tem uma vetusta tradição. Divulgada inicialmente 
por meio das cronografias de Sexto Júlio Africano no século III da nos-
sa era, que se serviu de fontes anteriores, ela aparece na História Ecle-
siástica de Eusébio de Cesareia (260 ca. 340), redigida em grego, e tra-
duzida para latim de 400 a 402 por Rufino de Aquileia (ca. 345-410). 
[...] Nas suas linhas gerais é este também o esquema que se mantém na 
Cidade de Deus [...]. Esta concepção da história é habilmente difundida 
na península ibérica por Isidoro de Sevilha", no século VII, através da 



 866 

                                                                                                                                          
sua Chronica Majora" Rebelo, Luís de Sousa – A Concepção do Poder 
em Fernão Lopes. Op. Cit., p.64.  
Por nosso lado, sugerimos a comparação do esquema de Fernão Lopes 
com o esquema que foi exposto por Santo Agostinho, do qual aquele é 
um decalque ampliado pelas interpolações de Beda, precisamente no úl-
timo capítulo do último livro, o XXII, da Cidade de Deus. Cf. Agosti-
nho, Santo –A Cidade de Deus. Trad. J. Dias Pereira. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1995. Vol. III, p.2370-2371. 
 
50 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. I, Cap. CLXIII, 
p.349-350. 
 
51 Idem, p.350. (Sublinhado nosso). 
 
52 Ibidem  
 
53 Agostinho, Santo – A Cidade de Deus. Op. Cit., Vol. II, p.1065-1066. 
 
54 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. I, Cap. CLXIII, 
p. 350. 
 
55. Ibidem. 
 
56 Ibidem. 
 
57 Idem. Cap. CXCII, p.423. 
 
58 Idem. Cap. CLXXX, p.387. 
 
59 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Barcelos: Livraria Civilização, 
1990. Vol II, Cap. XLVII, p.123. 
Segundo o códice inédito CIII/1-10 da Biblioteca Pública de Évora con-
frontado com o texto impresso em 1644 e versões quinhentistas da 
mesma crónica existentes nas Bibliotecas da Universidade de Coimbra e 
Municipal do Porto. 
 
60 Idem, p.127.  
 
61 Mais uma vez ficamos a dever esta informação a Luís de Sousa Rebe-
lo que define a prefiguratio medieval como "essa conexão estabelecida 
pela similitude entre o mundo do Velho e o mundo do Novo Testamen-
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to, por um lado; e entre o mundo de qualquer deles e o mundo cristão, 
por outro, singular e pontualmente representados aqui [no sermão de 
Frei Pero] na realidade existencial do tempo português". Rebelo, Luís de 
Sousa – A Concepção do Poder em Fernão Lopes . Op. Cit., p.75. 
 
62 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. II, XLVII, p.124. 
 
63 Idem. Cap. XLVII, p.128. 
 
64 Para o esclarecimento do teor do Evangelho Eterno e da sua relação 
com os convicções joaquimitas dos Franciscanos espirituais, cf. Reeves, 
Marjorie – Joachim of Fiore and the Prophetic Future. Op. Cit., p.32-34.  
Luís de Sousa Rebelo no ensaio mencionado, apresenta o pensamento 
de Joaquim de Fiore como chave doutrinal para a cabal decifração quer 
da alegoria da sétima idade de Fernão Lopes – quer de outras passagens 
da Crónica de D. João I contaminadas por uma visão apocalíptica da 
história. Na conclusão do seu ensaio, e referindo-se ao papel messiânico 
de D. João I, escreve: "O Mestre impõe-se, por fim, na alegoria política-
religiosa, com o doairo do libertador-messiânico, que proporciona a en-
trada dos benefícios da Sétima Idade no presente da História e vem sa-
tisfazer os clamores pauperistas, tantas vezes expressos pelos francisca-
nos, antecipando as graças do Espírito Santo" Rebelo, Luís de Sousa – 
A Concepção do Poder em Fernão Lopes Op. Cit., p.87. Cf. em particu-
lar p.68-71. 
Sobre a expansão, na Idade Média, do movimento franciscano em Por-
tugal, as cisões dentro da ordem, a influência do joaquimismo no fran-
ciscanismo e ainda a referência àquele que terá sido o "primeiro docu-
mento escrito que atesta em Portugal a presença de uma corrente messi-
ânica", concretamente o Apocalipse Nova do beato Amadeu da Silva cf. 
Saraiva, António José – O Crepúsculo da Idade Média em Portugal . 
Lisboa: Gradiva, 1996. Parte I e II, p.73-84 
 
65 Sobre as fontes prováveis da narrativa do milagre de Ourique na Cró-
nica de Duarte Galvão e sobre a evolução do seu tratamento na historio-
grafia portuguesa, cf. Buescu, Ana Isabel – "Um mito das origens da na-
cionalidade: o milagre de Ourique", in A Memória da Nação. Lisboa: 
Livraria Sá da Costa, 1991. p.49-69. 
 
66 Galvão, Duarte – Crónica de D. Afonso Henriques. Lisboa: Portugália 
Editora, [s.d], p.79-80.  
Segundo o manuscrito da Torre do Tombo. Com notas e glossário de Jo-
sé de Bragança. 
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67 Apud Cantel, Raymond – Prophétisme et Messianisme dans l'Oeuvre 
d' Antonio Vieira . Paris: Édiciones Hispano-Americanas, 1960.p.250-
251.  
Cf. Brito, Frei. Bernardo de – Primeira parte da Chronica de Cister., li-
vro terceiro, capítulo III, f. 126-127. Apud Cantel, Raymond – Prophé-
tisme et Messianisme dans l'Oeuvre d' Antonio Vieira. Op. Cit., Ibidem 
  
68 Brandão, Frei António – Crónica de D. Afonso Henriques. Ed. A. de 
Magalhães Basto. Lisboa: Livraria Civilização, 1945, p.8-9. 
 
69 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. I, cap. XXIV, 
p.49.  
No capítulo precedente, Fernão Lopes disserta sobre os diferentes tipos 
de revelações. Pela sua relativa pertinência para o tópico que temos vin-
do a desenvolver, pela graça do testemunho e pela beleza de linguagem, 
não resistimos a incluir aqui, na versão para português moderno de An-
tónio José Saraiva, essa classificação: "diremos, sem perder tempo em 
citar autores, que os modos das revelações são quatro, a saber: dois cor-
porais e dois espirituais, sendo os corporais da parte de fora e os espiri-
tuais da parte da alma.  
 O modo primeiro corporal é quando os olhos corporais estão abertos a 
ver o céu e a terra e as outras cousas. Esta revelação ou demonstração 
não é perfeita, porquanto por ela não alcançamos as virtudes das cousas 
que vemos. O segundo é quando vemos de fora cousa que tem sentido 
oculto de dentro, assim como Moisés quando viu arder o espinheiro, por 
onde se mostrava a encarnação de Deus. 
Dos outros dois, os espirituais, um é quando com os olhos da alma, por 
iluminação do Espírito Santo, vimos ao conhecimento de alguma cousa: 
o outro quando por espírito humano e subtileza de engenho natural, in-
vestigamos alguma cousa que verdadeiramente chegamos depois a sa-
ber, como foram os filósofos que souberam os cursos naturais dos as-
tros, assim como as outras coisas.  
Outrossim, as revelações em sonhos são por cinco modos, convém a sa-
ber: sonho, visão, oração, não-sonho, fantasma. Os dois últimos vêm al-
gumas vezes por enchimento de estômago; outras por falta de comida; 
outras por amor a alguma pessoa que muito bem-queremos; outras por 
grande medo; outras por azo de profundo pensamento de humor melan-
cólico; e às vezes por engano de Satanás, que se transfigura em anjo de 
luz. De modo que a estes últimos modos ninguém pode dar interpretação 
certa. 
Oração é quando a algum homem de boa vida aparece o senhor Deus ou 
algum Anjo e lhe diz as cousas que há-de fazer ou que se deve guardar, 
ele ou outra pessoa. Visão é quando alguém aquilo que viu em sonhos 
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vê depois claramente com a vista, assim como o sonho que viu Faraó 
das vacas e das espigas. Sonho é quando alguém vê alguma coisa que 
por si não é capaz de explicar nem saber, e precisa de quem lho interpre-
te, como foi o sonho do copeiro do Faraó". Lopes, Fernão – Crónica de 
El-Rei D. João I: Primeira Parte. Seleccionadas e transpostas em portu-
guês moderno por António José Saraiva. Lisboa: Gradiva, 1993. p.179-
180. 
 
70 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol. II, cap. XLI, 
p.102. 
 
71 Irmão mais novo de John of Gaunt – este último duque de Lencastre e 
pretendente legítimo, pelo lado da sua esposa, D. Constança, ao trono de 
Castela –, Edmund of Langley, Earl of Cambridge, depois Duke of 
York, comandou a primeira expedição militar inglesa à Península Ibéri-
ca (1381-2). Na qualidade de aliado estratégico do rei português, D. 
Fernando, e contra o inimigo comum, o usurpador do trono de Castela, 
Enrique II (o rei castelhano aliado de França que ameaçava a segurança 
marítima inglesa), Edmund desembarcou em Lisboa, cidade onde as su-
as tropas se conduziram como verdadeiros "hooligans" à solta numa ter-
ra estrangeira (comportamento este que Fernão Lopes na Crónica de D. 
Fernando não deixou de anotar e criticar), para daí marchar para o Alen-
tejo e seguir para Castela numa campanha militar algo inconsequente.  
 
72 Idem. Cap. XXXVIII, p.92. 
 
73 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I Op. Cit., Vol I, cap. XLVII, 
p.98.  
 
74 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Vol II, cap. LXXXI, 
p. 199. (Sublinhado nosso). 
Fernão Lopes está também traduzido em língua inglesa. Não de forma 
integral, mas num volume, precedido por um breve e esclarecedor estu-
do sobre a conjuntura histórica ibérica e europeia dos séculos XIV e 
XV, volume que inclui os capítulos das Crónicas de D. Fernando e D. 
João I (I e II partes) relativos às relações anglo-portuguesas e à presença 
dos ingleses em Portugal nessa época. Aí se traduz para inglês e em sin-
taxe moderna a versão portuguesa do tratado de Windsor reproduzida 
por Fernão Lopes, que assim começa: "Firstly, for the public good and 
for the peace of their kingdoms and their subjects, let there be, between 
them and between their heirs who may come after, a true and secure 
peace forever, never to be broken in any way. [...] Also, let each and 
every vassal in the said kingdoms, ecclesiastics, prelates, dukes, barons 
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and any other persons, from those of great estate right down to the hum-
blest, be allowed to travel freely and safety from one kingdom to the 
other, and in their lands, lordships and regions, in order to buy and sell, 
and to reside and to depart as they so desire; let them be always received 
and treated with honour and hospitality according to their rank". Lopes, 
Fernão – The English in Portugal:1367-87. Extracts from the Chronicles 
of Dom Fernando and Dom João with an introduction, translation and 
notes by Dereck W. Lomax & R. J. Oakley, Warminster: Aris & Phil-
lips, 1988. p. 191. 
 
75 Cf. supra, nota 26, capítulo II. 
 
76 Lopes, Fernão – Crónica de D. João I. Op. Cit., Parte II, p. 216-217. 
Pelo valor simbólico desta passagem, damos a sua tradução em inglês 
moderno na versão acima referida: “Whilst the King was making his 
way on this side of Ponte do Mouro, the Duke made his appearance on 
the other bank near to Melgaço [...]. When he spied the Duke coming in 
this fashion, the King crossed over the river and the two of them met on 
the hillside. The King was on in full armour except for his helmet, and 
many of his men were dressed likewise. The Duke's men wore coats of 
mail, bracers and woven cloaks. Others wore these cloaks cut in slits. 
They were a fine sight and well accoutred. [...]. There they greeted and 
embraced one another with most willing and joyful salutations. They 
stood there talking a while before passing back to this side of the river 
where the King had had his tents pitched. There they disarmed and sat 
down together to eat without any ceremony whatever for it was not felt 
there was any necessity for it. The Duke's retinue followed their exam-
ple. All this took place on the first of November, the Feast of All 
Saints". Lopes, Fernão – The English in Portugal: 1367-87. Op. Cit., 
p.221. 
  
77 Cf. Supra, nota 97, Capítulo III. 
 
78 Shakespeare, William – King Richard II. Ed. by Peter Ure. London: 
Methuen, 1983. p. 47-48. (The Arden Shakespeare) 
 
79 Idem, p. 49. 
 
80 Idem, p. 50-53. 
 
81 Como testemunho do eclectismo moral, do relativismo axiológico e 
do cepticismo de Milton relativamente à viabilidade de uma erradicação 
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utópica e aabsoluta do mal, vide as seguinte transcrições do ensaio Aer-
opagitica: "Good and evil we know in the field of this world grow up 
together almost inseparably; and the knowledge of good is so involved 
and interwoven with the knowledge of evil, and in so many cunning re-
semblances hardly to be discerned, that those confused seeds which 
were imposed on Psyche as an incessant labor to cull out and sort asun-
der, were not more intermixed. [...]  
 I cannot praise a fugitive and cloistered virtue, unexercised and un-
breathed, that never sallies out and sees her adversary, but slinks out of 
the race where that immortal garland is to be run for, not without dust 
and heat. [...]  
 To sequester out of the world into Atlantic and Utopian polities, which 
never can be drawn into use, will not mend our condition; but to ordain 
wisely as in this world of evil, in the midst whereof God hath placed us 
unavoidably. Milton, John – "Areopagitica", in The Portable Milton. Ed. 
Douglas Bush. Harmondsworth: Penguin, 1988. p.166-167; p.173. 
 
82. Idem, p.192. 
 
83 Idem. (Sublinhado nosso). 
  
84 Idem, p.193. 
 
85 Idem, p.195. (Sublinhado nosso). 
 
86 Cf. supra Capítulo IV, ponto 2.  
 
87 Apud Tuvenson, Ernest Lee – Millennium and Utopia.Op. Cit., p.92. 
(Sublinhado nosso)  
 
88 Sobre as diferentes seitas e movimentos político-religiosos da época 
revolucionária e da guerra civil inglesa do século XVII, cf. Manuel, E. 
Frank e Manuel, P. Fritzie – "Topsy-Turvy in the English Civil War", in 
Utopian Thought in the Western World. Op. Cit., p.332-336. 
 
89 Cf. Capp, B.S – The Fifth Monarchy Men A study in Seventeenth-
Century English Millenarianism. London: Faber and Faber, 1972, p.81. 
 
90 Cf. Manuel, E. Frank ; Manuel, P. Fritzie – Utopian Thought in the 
Western World. Op. Cit., p.359. 
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91 Cf. Capp, B.S – The Fifth Monarchy Men: A study in Seventeenth-
Century English Millenarianism. Op. Cit., p. 34.  
 
92 Idem, p.14. 
 
93 Sobre a "Petição de Princípio“, eis a sua definição e explicação dadas 
por Alexandre Fradrique Morujão: “Raciocínio errado, que consiste em 
supor como aceite ou provada a tese que precisamente se deve provar. 
Por outras palavras, consiste em fazer entrar numa das premissas o 
equivalente da conclusão, isto é, um equivalente do ponto de vista lógi-
co, habilmente disfarçado por diferente expressão verbal". Morujão, 
Fradrique – "Petição de princípio", in Logos, Enciclopédia Luso-
Brasileira. Lisboa; São Paulo: Verbo, [imp. 1992]. Vol.4, p.128. 
 
94 Aspinwall, William – A Brief Description of the Fifth Monarchy, or 
Kingdome, that shortly is to come into the World. (...). London: Printed 
by M. Simmons, 1653 .p. 1  
  
95 Idem, p. 2. 
 
96 Idem, p.1-2. 
 
97 Idem, p.5. 
 
98 Idem, p.8. 
 
99 Idem, p.6. 
 
100 Idem, p.10. 
 
101 Ibidem. 
 
102.Cf. More, Thomas – Utopia. Op. Cit., p.80-81. 
 
103 Eliot, John – The Christian Commonwealth or the Civil Policy or the 
Rising Kingdom of Jesus Christ. London: Printed for Livewell Chap-
man, [1659]. p. A4-B. (Sublinhado nosso). 
 
104 Idem, Chapter II, p. 7-8. 
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105 Brayne, John – The New Earth or, the True Magna Charta of the past 
Ages, and of the Ages or World to come: called the Jews Commonweal. 
London, Printed for Richard Moon, 1653, p.91. 
 
106 Aspinwall, William – A Brief Description of the Fifth Monarchy, or 
Kingdome, That shortly is to come into the world (...). Op. Cit., p.13. 
(Sublinhado nosso). 
 
107 Sobre a importância simbólica do corpo do rei enquanto representati-
vo de uma dignidade política imperecível e a sua valorização no pensa-
mento profético-messiânico de Vieira, cf. Centeno, Yvette – "O Padre 
António Vieira e o Segundo Corpo do Rei", in A Memória da Nação. 
Op. Cit., p.295-318.  
 
108 Na Paraphrase et Concordançia de Alguas Propheçias de Bãdarra, 
Çapateiro de Trancoso, obra de D. João de Castro, publicada em Paris, 
em 1603 – e na qual se deu à estampa, pela primeira vez, e para efeitos 
de exegese, 65 das 159 Trovas que haveriam de integrar a edição com-
pleta de Nantes, de 1649 – aquele autor, expoente máximo do fanatismo 
sebástico, declara que D. Sebastião viria de uma ilha celestial para ser 
coroado Imperador do Mundo pelo Papa Angélico. Acerca deste Pontí-
fice, cuja epíteto remete para a teologia da história de Joaquim de Fiore, 
escreve D. João de Castro – citamos em segunda mão, a partir da trans-
crição feita por Sampaio Bruno na sua obra O Encoberto – 
: "[...] O Papa Angelico futuro contemporaneo Del Rey Nosso Senhor, 
constrangido polla tribulaçam grande que se erguerá na Igreja, desampa-
rará Roma & fugirá para França, ou para os Reynos seus comarcãos, in-
dose emfim refugiar a Portugal [...] No qual por expresso mandado de 
Deus coroará por Emperador a El Rey Dom Sebastiam, traspassando o 
Imperio de Alemanha aa Casa Real de Portugal. [...] O Papa Angelico de 
que fallamos açima he um santissimo Personagem nomeado assi nalgúas 
profeçias, do qual ha muytas, dizendo todas delle admiraveis virtudes, & 
prodigios que fez por seus discipulos, elegendoho para o summo Ponti-
ficado, na proxima & grande tribulaçam da Igreja, na qual padeçerá 
muyto polla grande scisma que entam averá: mas prevaleçerá no braço 
de Deos, cuja Casa admiravelmente & com muyta doçura reformará: re-
duzirá a ella os desviados: fundará a memoravel Liga : & Evangelizará 
pollo Vniverso com grande resplendor de milagres. Na coroaçam do 
Emperador Dom Sebastiam, Nosso Senhor, o coroará com coroa de es-
pinhos, por elle mesmo nam querer que seja com douro, senam com atal, 
por reverencia & memoria de Christo." Apud Bruno, Sampaio O Enco-
berto. Porto: Lello & Irmãos, 1983. p.145-146. 
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109 Acerca da história, da literatura, da filosofia e da teoria mítica sebas-
tianista há que destacar, na profusa literatura sobre o tema, as seguintes 
monografias e artigos, uns de pendor mais historiográfico, outros de re-
corte mais ensaístico (apresentamos por ordem cronológica de publica-
ção o nome dos autores, o título das suas respectivas obras, e as edições 
que consultámos, precedidas pela data da primeira edição entre parênte-
sis): (1904) Bruno, Sampaio – O Encoberto. Porto: Lello & Irmão, 
1983; (1917) Azevedo, J. Lúcio – A Evolução do Sebastianismo. Lis-
boa: Presença, 1984; (1917) Sérgio, António – "Interpretação Não Ro-
mântica do Sebastianismo", in Ensaios. Coimbra: Atlântida, 1949. Tomo 
I; (1969) Boxer, C. R –. Sebastianism, Messianism and Nationalism. In 
The Portuguese Seaborne Empire 1415-1825. Ed. consultada O Império 
Marítimo Português 1415-1825. Lisboa: Edições 70, 1992, p.351-360; 
Pires, António Machado – (1980) D. Sebastião e o Encoberto. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1982; (1982) Quadros, António – Poe-
sia e Filosofia do Mito Sebastianista: o Sebastianismo em Portugal e no 
Brasil. Lisboa: Guimarães & Cª Editores. Vol. I, 1982.; (1983) Poesia e 
Filosofia do Mito Sebastianista: o Sebastianismo em Portugal e no Bra-
sil Polémica, História e Teoria do Mito. Vol. II, 1983; (1987) Besselaar, 
José Van den – O Sebastianismo: História Sumária. Lisboa: ICALP, 
1987; (1994) Medina, João – "O Sebastianismo: Exame Crítico dum Mi-
to Português", in História de Portugal. Dir. João Medina. Amadora: 
Ediclube, 1994. Vol. VI, p.251-386 
Relativamente ao tratamento do tema sebastianista em Inglaterra – que 
chegou a cativar o. interesse literário de um dos grandes representantes 
do neo-classicismo inglês, John Dryden (1631-1700), que compôs a tra-
gédia Don Sebastian, representada pela primeira vez em 1689 – cf. a co-
lectânea de ensaios de vários autores no volume coordenado por Ma-
chado de Sousa, Maria Leonor – D. Sebastião na Literatura Inglesa. 
Lisboa: ICALP, 1985. 
 
110 Sobre as diferentes edições das Trovas do Bandarra, cf. Pires, Antó-
nio Machado – D. Sebastião e o Encoberto. Op. Cit., p.69-70. Para o co-
nhecimento da estrutura, conteúdo e apreciação das trovas, cf. Bessela-
ar, José Van den – O Sebastianismo : História Sumária. Op. Cit., p.53-
65. 
 
111 Bandarra Gonçalo Annes – Profecias de Bandarra: Sapateiro de 
Trancoso. Lisboa: Vega, [D.L.1989]. (est. LXX), p.56. 
 
112 Idem, (est. LXXI). 
 
113 Idem, (est. XCV), p. 69  
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114 Idem, (est. CLVI), p. 87. 
 
115 Idem, (est. CVIII), p.74. Convém esclarecer que o Livro IV de Es-
dras, que contém a descrição de um apocalipse e a referência a uma fi-
gura simbólica messiânica (cap.11-13), não era um livro bíblico canóni-
co, mas, devido à sua popularidade entre os cristãos, foi integrado como 
apêndice na edição da Vulgata Latina. Serviu, portanto, de fonte bíblica, 
embora apócrifa, às posições proféticas tanto de autores portugueses – 
Bandarra, Vieira, e tratadistas sebastianistas – como de autores ingleses 
– os Fifth Monarchy Men. 
 
116 Azevedo, J. Lúcio – A Evolução do Sebastianismo. Op. Cit., p.26. 
 
117 A síntese destes dados foi feita a partir dos seguintes documentos: 
Besselaar, José Van den – História Sumária do Sebastianismo. Op. Cit., 
p.51; Saraiva, António José – História e Utopia. Estudos sobre Vieira. 
Lisboa: ICALP, 1992. p. 77; Cantel, Raymond – Prophétisme et Mes-
sianisme dans l'Ouevre d' Antonio Vieira. Paris: Édiciones Hispano-
Americanas, 1960. p. 98. 
 
118 Sobre a sucessão dos candidatos a Imperador do Mundo no pensa-
mento profético de Vieira, cf. Cantel, Raymond – "Les Candidats de 
Remplacement", in Prophétisme et Messianisme dans l'Ouevre d'Anto-
nio Vieira. Op. Cit., p.108-132. 
 
119 Cf., idem, p.185-186. 
 
120 Para um acesso circunstanciado à épica biografia do Padre António 
Vieira, veja-se a imprescindível monografia de Azevedo, J. Lúcio de – 
História de António Vieira. Vol. 2. Porto: Clássica Editora, 1992.  
Acerca da defesa dos direitos dos índios empreendida por Vieira contra 
o domínio dos colonos, cf. Saraiva, José António – "O Padre António 
Vieira e a Liberdade dos Índios", in História e Utopia Estudos sobre Vi-
eira. Op. Cit., p.12-52. 
 
121 In Cantel, Raymond - Prophétisme et Messianisme dans l'Ouevre d 
António Vieira. Op. Cit., p.182-183. 
 
122 Cf. Azevedo, J. Lúcio – História de António Vieira. Op. Cit. Vol. I, 
p.7-85.  
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123 Vieira, Padre António – Livro Anteprimeiro da História do Futuro. 
Introd. José Van den Besselaar. Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983. 
p.11. 
 
124 Cf. Vieira, Padre António – Apologia das Coisas Profetizadas. Org. e 
fix. do texto de Adma Fadul Muhana. Lisboa: Livros Cotovia, 1994. 
 
125 Vieira, Padre António – Livro anteprimeiro da História do Futuro. 
Ed. crit. José Van den Besselaar.Op. Cit., p.112. 
 
126 Idem, p.122. 
  
127 Ibidem. 
 
128 Idem, p.108. 
 
129 Idem, p.153. Todas estas referências bíblicas vêm mencionadas na 
parte final do último capítulo do "Livro Anteprimeiro", o duodécimo, 
com a seguinte subtítulo: "Referem-se vários lugares dos profetas que os 
expositores modernos entendem dos Antípodas e Conquistas de Portu-
gal". Idem, p.139-161. 
 
130 Idem, p.28. 
 
131 Para sustentar a verdade da História do Futuro, Vieira refere-se aos 
fundamentos tanto naturais como sobrenaturais, às profecias canónicas e 
às não canónicas, de que se serviu para ilustrar a sua tese. Precisamente, 
no capítulo IX do "Livro Anteprimeiro", que tem por título "Verdade 
desta história: declara-se o modo com que se podem conhecer os futu-
ros", as profecias que fundamentam a verdade por ele proclamada teriam 
sido ordenadas segundo quatro graus de certeza, configurando o que 
poder-se-ia definir como a quádrupla raiz do princípio da razão proféti-
ca, para glosar o título de uma obra famosa da teoria do conhecimento 
de Schopenhauer. Ali, pode-se ler: "Estes quatro géneros de verdades 
são os que repartidamente se comporá toda a História do Futuro, mere-
cendo, segundo todas suas partes, o nome de História Verdardeira, pos-
to que não em todas com igual grau de certeza. Nas do primeiro género, 
verdadeira com certeza de fé; nas do segundo, verdadeira com certeza 
teológica; nas do terceiro, verdadeira com certeza moral; nas do quarto, 
verdadeira com certeza provável [...]; sendo a excelência singular desta 
história que toda ela, ou provável, ou moral, ou teológica, ou canonica-
mente, será fundada na primeira e suma Verdade, que é o mesmo Deus. 
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Daqui inferimos, sem injúria nem agravo de quantas histórias até hoje 
estão escritas no mundo, que esta História do Futuro é mais certa e mais 
verdadeira que todas elas, exceptas somente as histórias sagradas; e ain-
da esta excepção se não deve entender em todo, senão em parte, porque 
grande parte da História do Futuro igualará na verdade e na certeza, ou 
(por melhor dizer) se não distinguirá delas, por ir toda (como vai) não só 
fundada nos mesmos textos e sentenças da Escritura Divina, mas forma-
da e como tecida deles" Idem, p.100-101. 
 
132 Idem, p.49. 
 
133 Idem, p.59. 
 
134 A sinopse do projecto da História do Futuro enuncia o tema dos seus 
sete livros e das diferentes questões subsumidas a cada um deles, num 
total de cinquenta e nove. Cf. Vieira, Padre António – História do Futu-
ro. Introdução, actualização do texto e notas por Maria Leonor Carva-
lhão Buescu. Op. Cit., p.33-40.  
 
135 Sobre o teor destes dois tratados e a sua importância para a história 
do sebastianismo, cf. respectivamente, Azevedo, J. Lúcio – A Evolução 
do Sebastianismo. Op. Cit., p.32; e Besselaar, José Van den – O Sebas-
tianismo: História Sumária. Op. Cit., p.106-107. 
 
136 Para uma abordagem sintética da produção literária de índole sebas-
tianista dos fins do século XVI e do século XVII, cf. por exemplo, Bes-
selaar, José Van den – O Sebastianismo: História Sumária. Op. Cit., 
p.71-137. 
  
137 Cantel, Raymond – Prophétisme et Messianisme dans l' Oeuvre D' 
Antonio Vieira. Op. Cit., p.45. (Tradução nossa). 
 
138 Vieira,Padre António – Livro Anteprimeiro da História do Futuro. 
Op. Cit., p.33. 
 
139 Começa assim esta 5ª Consequência, que no devir da sua exposição 
refere os mil anos do governo de Cristo profetizados por São João: "To-
das as felicidades que temos dito, com serem tantas, e tão grandes, teri-
am um grande desar, e ainda deixariam de ser felicidades, se fossem tão 
breves e de pouca dura, como costumaram até agora ser todas as do 
mundo; mas assim como aquele felicíssimo estado há de ser novo e dife-
rente de todos os tempos, assim os há de vencer nesta singular proprie-
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dade e nunca experimentada no mundo, de durarem, e permanecerem 
seus bens por muitos anos ... [A este propósito], São João [...] falava 
muitas vezes não só em anos, senão em mil anos".Vieira, Padre António 
– Apologia das Coisas Profetizadas. Op. Cit., p.177; p.185.  
 
140 Idem, p.278.  
Refira-se, a propósito, que Vieira inicia este capítulo sobre os milená-
rios, determinando com grande precisão escolástica os pontos funda-
mentais da sua doutrina: "Os Dogmas dos Milenários, como se colhem 
de seus livros [...] eram em substância os oito seguintes. Primeiro: que 
havia de haver duas ressurreições, a primeira em que ressuscitassem só 
os bons, a segunda universal de todos. Segundo: que depois da primeira 
ressurreição havia Cristo de descer ao mundo, e reinar nele corporal e 
visivelmente por espaço de mil anos. Terceiro: que os bons que ressus-
citassem haviam de reinar todo este tempo com Cristo, e ter o governo 
do mundo. Quarto: que então se havia de cumprir o cento por um que 
Cristo prometeu nesta vida aos que o servissem, recebendo as usuras do 
que houvessem despendido, ou padecido por Deus. Quinto: que estes 
mil anos se passariam em perpétua felicidade e delícias não só espiritu-
ais, mas corporais, entrando neste número aqueles que pertencem à ge-
ração, a qual seria copiosíssima, e se propagaria mais que nunca o géne-
ro humano, / mas que todos os que nascessem seriam santos. Sexto: que 
depois destes mil anos de prémio temporal, passariam os justos ao Céu a 
gozar o eterno.  
Nestes seis pontos principais convinham geralmente os Milenários, pos-
to que seus autores o referem com alguma variedade, porque nem todos 
concordavam em tudo, e conforme cada um era levado de mais ou me-
nos espírito, assim interpretavam mais ou menos corporalmente a espe-
rança comum." Idem, p.252.  
Seguidamente, Vieira refere os dois últimos "dogmas" do conjunto de 
oito que tinha anunciado, estes sim verdadeiramente ímpios, relaciona-
dos com o puro prazer físico, o da luxúria e o da gula, que alguns mile-
nários, os que se haviam afastado de uma concepção mais espiritual do 
reino de mil anos, prometiam para o fim dos tempos.  
 
141 António José Saraiva considera mesmo que a concepção terreal e a 
formulação do projecto do quinto império do Padre António Vieira de-
rivaram em grande parte dos contactos travados pelo jesuíta com Me-
nasseh Ben Israel. Cf. Saraiva, António José – "António Vieira, Menas-
seh Ben Israel e o Quinto Império", in História e Utopia. Estudos sobre 
Vieira. Op. Cit., p.75-107. 
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142 Vieira, Padre António – Apologia das Coisas Profetizadas. Op. Cit., 
p.287. 
 
143 Idem, p.292. Acerca da natureza do quinto império de Vieira cf: Can-
tel, Raymond – "Les Grâces Promises", in Prophétisme et Messianisme 
dans l'Oeuvre D' Antonio Vieira. Op. Cit., p.133-150. 
 
144 Caetano, Anselmo – Ennoea ou Aplicação do Entendimento sobre a 
Pedra Filosofal Op. Cit., p. [35]. 
 
145 Idem, p. [55].  
 
146 Borges, Jorge Luís – Biblioteca Personal (prólogos). Madrid: Alianza 
Tres, 1988. p.112-113. 
 
147 Blake, William – "Jerusalem, Emanation of the Great Albion": Pl. 54, 
v. 1-5, in The Complete Poems. Op. Cit., p.743. (Sublinhado nosso). 
 
148 Idem, Pl. 3, v.40-42, p.633. 
 
149 Ibidem. 
 
150 Idem, Pl. 71, v.1-2, p. 786. 
 
151 Blake,William – "Milton", Pl. 1, v. 21-24; 33-36, in The Complete 
Poems. Op. Cit., p. 491-492.  
 
152 Ibidem,v.21-24; v.33-36. 
 
153 Ibidem, v.27-28. 
 
154 Blake dixit : "I turn my eyes to the schools & universities of Europe / 
And there behold the loom of Locke whose woof rages dire, / Washed 
by the water-wheels of Newton. Black the cloth / In heavy wreaths folds 
over every nation; cruel works / Of many wheels I view, wheel without 
wheel, with cogs tirannic / Moving by compulsion each other: not as 
those in Eden, which / Wheel within wheel in freedom revolve, in har-
mony & peace". Blake, William – “Jerusalem, Emanation of the Giant 
Albion". Pl. 15, v. 14-20, in The Complete Poems. Op. Cit., p. 659. 
 
155 Blake, William – "Milton". Pl. 2, v. 1; v. 5-9, in The Complete Po-
ems. Op. Cit., p. 492. 
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156 Blake, William – "Auguries of Innocence", v. 1-4, in The Complete 
Poems. Op. Cit., p. 589. 
 
157 Blake,William – "Jerusalem, Emanation of the Giant Albion". Pl. 77, 
v. 11-19, in The Complete Poems. Op. Cit., p.801. 
 
158 Idem, Pl. 69, v.25, p.784. 
 
159 Idem, Pl. 30, v.27, p.690. 
 
160 Idem, Pl. 27, v.1-5; v.10-16, p.680-682. 
 
161 Idem, Pl. 5, v.1-15, p.635-636.  
 
162 Blake, apesar da complexa e heteromorfa tessitura de motivos e tópi-
cos com que compôs o poema Jerusalem, não deixa de subordiná-los a 
uma representação temática fortemente dualista. Assim, as correspon-
dências entre os próprios termos que dão forma ao enunciado do título, e 
a partir dos quais se estrutura o plano diegético da obra, aparecem-nos 
contrastivamente referidos no terceiro capítulo do seguinte modo: "And 
above Albion's land was seen the heavenly Canaan / As the substance is 
to the shadow; and above Albion's twelve sons / Were seen Jerusalem's 
sons, and all the twelve tribes spreading / Over Albion. As the soul is to 
the body, so Jerusalem's sons / Are the sons of Albion: / and Jerusalem 
is Albion's emanation" Idem, Pl. 71, v.1-5, p.786.  
 
163 Idem, Pl. 79, v.22-33, p.805. 
 
164. Idem, Pl. 79, v.35-53, p.806. 
 
165 Idem, Pl. 5, v.16-25, p.636. 
 
166 Idem, Pl. 12, v.45-58, p.653. 
 
167 Idem, Pl. 13, v.20, p.655.  
 
168 Idem, Pl. 13, v.30-31, p.655. 
 
169 Idem, Pl. 13, v.55, p.656. 
 
170 Idem, Pl. 53, v.15-19, p.742. 



 881 

                                                                                                                                          
 
171. Sobre as fontes do visionarismo de Blake, cf. Raine, Kathleen – 
L'Imagination Créatrice de William Blake. Paris: Berg International, 
1983. p.16. 
 
172 Sobre a ligação de Blake à Igreja Nova de Emanuel Swendeborg, ver 
também a mesma autora. Ibidem 
 
173 Yeats, W. B – Early Poems and Stories. London: Macmillan, 1925, p. 
465 -466. 
 
174 Idem, p. 468.  
 
175 Idem, p.479.  
 
176 Idem, p.489.  
 
177 Idem, p.484. 
 
178 Idem, p.486  
 
179 .Idem, p.487.  
 
180 Idem, p.515. 
 
181 Idem, p.502. 
 
182 Idem, p.507-508  
 
183 Idem, p.513. 
 
184 Idem, p.514. 
 
185 Idem, p.515. 
 
186 Idem, p.526. 
 
187 Relativamente às quatro figuras da categoria do possível enunciadas 
por Ernst Bloch, o possível formal (Das Formal Mögliche), o possível 
objectivo ao nível dos factos (Das Sachlich-Objectiv Mögliche), o pos-
sível conforme a estrutura do objecto real (Das Sachhaft-Objektgemäss 
Mögliche), o possível objectivamente real (Das Objectiv-Real Mögli-
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che), cf. Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome I, p.270-
291. 
 
188 Pessoa, Fernando – "Ultimatum", in Ultimatum e Páginas de Socio-
logia Política. Rec. textos Maria Isabel Rocheta, Maria Paula Mourão; 
int. e org. Joel Serrão. Lisboa: Ática, 1990. p.114. 
 
189 Pessoa, Fernando – Sobre Portugal: Introdução ao Problema Nacio-
nal. rec. de textos Maria Isabel Rocheta, Maria Paula Mourão; int. e org. 
Joel Serrão Lisboa: Ática, 1979, p.79. 
No que concretamente diz respeito à constante visitação que Pessoa fez 
do tema do V império, basta ler o volume supra citado para se ficar a 
perceber a importância relativa que esse tópico ocupou no conjunto da 
sua multímoda obra. Esta insistência pessoana na prognose do futuro de 
Portugal feita em termos profético-messiânicos está, de resto, estudada e 
provada por Alfredo Antunes, adentro dos parâmetros da tese que de-
senvolveu sobre a temática do saudosismo na obra do poeta. Cf. Antnes, 
Alfredo – "A saudade profética", in Saudade e Profetismo em Fernando 
Pessoa. Braga: Publicações da Faculdade de Filosofia, 1983. p.373-476.  
Em jeito de conclusão escreve ali este autor: "Reunindo a multiplicidade 
dos textos profético-messiânicos de Fernando Pessoa pode detectar-se 
neles uma tríplice atenção: o sentido místico nacionalista, o sentido es-
pecificamente político e o sentido civilizacional". Idem, p.465. 
 
190 Cf. .Coelho, Jacinto do Prado – "Verbete Mensagem", in. Dicionário 
de Literatura. Dir. Jacinto do Prado Coelho. Porto: Figueirinhas, 1983. 
Vol. 2, p.635.  
 
191 Pessoa, Fernando – Mensagem. Lisboa: Ática, [s.d.]. p.21. 
 
192 Pessoa, Fernando – Ultimatum. Op. Cit., p.130 
 
193 Camões, Luís de – Os Lusíadas. Op. Cit., p.143.  
Para uma comparação dos diferentes ângulos da visão nacionalista vei-
culada nos poemas épicos de Camões e Pessoa, cf. Coelho, Jacinto do 
Prado – "D' «Os Lusíadas» À «Mensagem»", in  Camões e Pessoa, Poe-
tas da Utopia. Op. Cit., p.105-113.  
 
194 Termina assim o Ultimatum: "E Proclamo também: Primeiro: 
O Super-homem Será, Não o Mais Forte, Mas o Mais Completo! 
E proclamo também: Segundo: 
O Super-homem Será, Não o Mais Duro, Mas o Mais Complexo! 
E proclamo também: Terceiro: 
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O Super-homem Será, Não o Mais Livre, Mas o Mais Harmónico!" Pes-
soa, Fernando – Ultimatum. Op. Cit., p.130. 
 
195 Pessoa, Fernando – Mensagem. Op. Cit., p.31. 
 
196 Idem, p.58. 
 
197 Idem, p.59. 
 
198 Idem, p.85. 
 
199 Idem, p.99. 
 
200 Idem, p.61. 
 
201 Idem, p.86. 
 
202 Idem, p.91.  
Este mesma tese acerca da identidade colectiva de Bandarra é desenvol-
vida por Pessoa num fragmento em prosa, cujo incipit reza assim: "É 
Bandarra um nome colectivo, e designa não um só homem, o primeiro 
português que teve a visão profética dos destinos do país, senão também 
aqueles outros, que lhe seguiram [...]". Pessoa, Fernando – Sobre Portu-
gal. Op. Cit., p.175.  
 
203 Pessoa, Fernando – Mensagem. Op. Cit., p.92. 
 
204 Idem, p.93. 
 
205 Idem, p.70. 
 
206 Idem, p.102.  
 
207. Idem, p.93. 
 
208 Idem, p.104. 
 
209 Ibidem. 
 
210 Idem, p.71  
 
211 Idem, p.72.  
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212 Idem, p.83.  
 
213 Idem, p.82.  
 
214 Idem, p.82-83  
 
215 Idem, p.83. 
 
216 Pessoa, Fernando – Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Textos 
estabelecidos e prefaciados por Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado 
Coelho. Lisboa: Ática, [s.d.]. p.437. 
 
217 Idem, p.435. 
 
218.Ibidem. 
 
219 Idem, p.436.  
 
220 Ibidem. 
 
221 Ibidem.  
 
222 Pessoa, Fernando – Textos de Crítica e de Intervenção. Lisboa: Áti-
ca, 1980. p.23. 
 
223 Idem, p.72. 
A convicção de que a sua vocação não era apenas de poetar, leva Fer-
nando Pessoa a escrever no soneto XIII, da série de catorze, com o título 
genérico Passos da Cruz, os seguintes versos de carácter profético-
messiânico: "Emissario de um rei desconhecido, / Eu cumpro informes 
instruções de além, / E as bruscas phrases que os meus lábios vêm / Sô-
am-me a um outro anómalo sentido ... // Inconscientemente me divido / 
Entre mim e a missão que o meu ser tem, / E a gloria do meu Rei dá-me 
o desdem / Por este humano povo entre quem lido ... // Não sei se existe 
Rei que me mandou. / Minha missão será eu a esquecer, / Meu orgulho 
o deserto em que em mim estou ... // Mas há ! / eu sinto-me altas tradi-
ções / De antes de tempo e espaço e vida e ser ... / Já viram Deus as mi-
nhas sensações" Pessoa, Fernando – Passos da Cruz (XIII). Ed. Fac-
similada da Centauro. Lisboa: Contexto Editora, 1982. p. 75. Edição 
Fac-similada da Centauro: Revista Trimestral de Literatura, nº 1, Ano 1 
(1916). 
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224 Idem, p.73-74. 
 
225.Escreve Pessoa: "Portugal surgiu definitivamente na civilização eu-
ropeia pelas descobertas, e as descobertas são um acto cultural; mais 
que um acto cultural, são um acto de criação civilizacional. Criámos o 
mundo moderno; porém a nossa primeira descoberta foi descobrir a 
ideia de descoberta" Pessoa, Fernando – Sobre Portugal. Op. Cit., p.223. 
 
226 Pessoa, Fernando – Páginas Íntimas e de Auto-Interpretação. Op. Cit. 
p.119. 
 
227 Pessoa, Fernando – Sobre Portugal. Op. Cit., p.225. 
 
228 Idem, p.229. 
 
229.Idem, p.147-151.  
Neste fragmento, ao referir-se à originária concepção hebraica do quinto 
império, Pessoa para além de considerá-la "ingénua", "rudimentar" e 
"preconceituosa", propõe a sua reformulação."Temos, primeiro, que 
alargar o conceito de império: sem isso não é ele digno de se profetizar 
a respeito dele, ou, a profetizar-se, a profecia é estreita, nacional, quase 
sectária". Idem, p.147. 
 
230 Ibidem. 
 
231 Leia-se, por exemplo, a seguinte texto, em que Pessoa refere-se à es-
quematização tradicional dos cinco impérios: "A esperança do Quinto 
Império, tal qual em Portugal a sonhamos e concebemos, não se ajusta 
por natureza, ao que a tradição figura como o sentido da interpretação 
dada por Daniel ao sonho de Nebucadnezar. 
Nessa figuração tradicional, é este o seguimento dos impérios: o Primei-
ro é o da Babilónia, o Segundo o Medo-Persa, o Terceiro o da Grécia e 
o quarto o de Roma, ficando o Quinto, como sempre, duvidoso. Nesse 
esquema, porém, que é de impérios materiais, o último é plausivelmente 
entendido como sendo o Império de Inglaterra. Desse modo se interpreta 
naquele país; e creio que, nesse nível, se interpreta bem. 
Não é assim no esquema português. Este, sendo espiritual, em vez de 
partir, como naquela tradição, do Império material da Babilónia, parte, 
antes, com a civilização em que vivemos, do império espiritual da Gré-
cia, origem do que espiritualmente somos. E sendo esse o primeiro Im-
pério, o Segundo é o de Roma, o Terceiro o da Cristandade, e o Quarto 
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o de Europa - isto é, da Europa laica de depois da Renascença. Aqui o 
Quinto Império terá que ser outro que o inglês, porque terá que ser de 
outra ordem. Nós o atribuímos a Portugal, para quem o esperamos". 
Idem, p.247.  
 
232 Idem, p.146. 
 
233 Idem, p.226. 
 
234 Idem, p.245-246. 
 
235 Cf. Quadros, António – Agostinho da Silva, "Profeta do Terceiro Mi-
lénio", in Memórias das Origens, Saudades do Futuro. Valores, Mitos, 
Arquétipos, Ideias. Lisboa: Publicações Europa-América, 1992. p.277-
285. 
 
236 Lourenço, Eduardo – "Prefácio", in Agostinho da Silva A última 
conversa . Entrevista de Luís Machado.Lisboa: Editorial Notícias, 
[1995], p.18-19. 
 
237 Silva, Agostinho da – Reflexão à Margem da Literatura Portuguesa. 
Lisboa: Guimarães Editores, [s.d.]. 
 
238 Silva, Agostinho da – "Fantasia Portuguesa para Orquestra de Histó-
ria e de Futuro", in Considerações e Outros Textos. Lisboa: Assírio & 
Alvim, 1988. p.107. 
 
239 Silva, Agostinho da – Lembranças Sul-Americanas. Lisboa: Cotovia, 
1989. p.17. 
 
240 Sobre o culto do Espírito Santo em Portugal e as suas implicações 
sociológicas e vivenciais numa idade de ouro futura, cf. Silva, Agosti-
nho da – "Dez Notas sobre o Culto Popular do Espírito Santo: Mais Dez 
Notas sobre o Culto Popular do Espírito Santo", in Dispersos. Lisboa: 
ICALP, 1989. p.759-767; 769-774. 
Numa perspectiva de problematização histórico-cultural sobre as raízes 
desse culto e da sua multímoda influência na história de Portugal entre o 
séc. XIV e o séc. XVI, cf. o ensaio de Quadros, António – Portugal, Ra-
zão e Mistério. O Projecto Áureo ou o Império do Espírito Santo. Lis-
boa: Guimarães Editores, 1987. 
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241 Silva, Agostinho da – Educação de Portugal. Lisboa: Ulmeiro, 1989. 
p.8-9. 
 
242 Silva, Agostinho da – A última conversa. Op. Cit., p.14. 
 
243 Silva, Agostinho da – - Quadras Inéditas. Lisboa: Ulmeiro, 1990. 
p.61. 
 
244 Cf. Silva, Agostinho da – Herta Teresinha Joan. Lisboa: Cotovia, 
1989. p.30-31. 
 
245 Cf. Silva, Agostinho da – Lembranças Sul-Americanas. Op. Cit. 
p.155.  
 
246 Cf. Silva, Agostinho da –  Diário de Alcestes. Lisboa: Ulmeiro, 1990. 
p.47-48. 
 
247.Cf. Silva, Agostinho da – Sete cartas a um jovem filósofo. Lisboa: 
Ulmeiro, 1990. p.65-74. 
  
248.Cf. Silva, Agostinho da –. Dispersos. Op. Cit., p.793-796.  
 
249 Silva, Agostinho da – Aqui Falta Saber, Engenho e Arte, in Conside-
rações e outros Textos. Op. Cit., 1988. p.74. 
 
250 Silva, Agostinho da – Diário de Alcestes. Op. Cit., p.19.  
 
251 Cf. Silva, Agostinho da – Um Fernando Pessoa. Lisboa: Guimarães 
Editores, 1988. p.143. 
 
252 Bloch emprega esta expressão num contexto particular do argumento 
que desenvolve no seu Geist der Utopie, como sinónimo do princípio da 
esperança, ou melhor como a sede, o "fundus intimus" donde se projecta 
esse princípio. Cf. Bloch, Ernst – L'Esprit de l'Utopie. Op. Cit., p.246. 
 
253 Cf. Silva, Agostinho da – Vida de Francisco de Assis. Lisboa: Ulmei-
ro, 1993. 
 
254.Cf. Silva, Agostinho da – Vida de Pasteur. Lisboa: Ulmeiro, 1989. 
 
255 Cf. Silva, Agostinho da – Vida de Miguel Ângelo. Lisboa: Ulmeiro, 
1989. 
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256.Silva, Agostinho da – Herta Teresinha Joan. Op. Cit., p.24. 
 
257 (258). Idem, p20. 
 
258 Idem, p.34-35. 
 
259 Silva, Agostinho da – Lembranças Sul-Americanas. Op. Cit., p.155.  
A propósito, convém lembrar, e fazemo-lo porque dalgum modo tem si-
do uma autoridade filosófica evocada ao longo deste trabalho, e além 
disso, porque constitui o fecho de abóbada do seu sistema metafísico de 
explicação do mundo, que Schopenhauer, no último capítulo do seu 
Mundo como Vontade e Representação, ocupou-se, longa e minuciosa-
mente, em dar fundamento a esta paradoxal afirmação de que "é preciso 
ter vontade para a não ter". 
 
260 Silva, Agostinho da – "Aqui Falta Saber, Engenho e Arte", in Consi-
derações e Outros Textos. Op. Cit., p.67-76. 
 
261 Idem, p.76. 
 
262 Silva, Agostinho da – Sanderson e a escola de Oundle. Lisboa: Ul-
meiro, 1990.  
 
263 Silva, Agostinho da – "Portugal ou Cinco Idades“, in Considerações 
e outros Textos. Op. Cit., p.97. 
 
264 A terra da Cocanha  é a terra da abundância e da gratificação imedia-
ta dos desejos sexuais e apetites físicos. É, no essencial, uma versifica-
ção popular e grosseira do lugar paradisíaco, que teve uma grande difu-
são durante a Idade Média em Inglaterra e em vários países europeus 
(desconhece-se a existência de um espécime em língua portuguesa), e 
que alguns estudiosos ingleses do fenómeno da utopia identificam ou 
como um estrato arcaico ou como uma modalidade específica do uto-
pismo. Cf. respectivamente, Morton, A. L. – The English Utopia. Berlin: 
Seven Seas Book, 1969. p.15-46; Davis, J. C –. Utopia & the Ideal So-
ciety. Op. Cit., p.20-22. 
A transcrição da versão em inglês moderno da "Land of Cockaygne" é 
dada em apêndice na monografia de Morton. Reproduzimos o seguinte 
fragmento, que dá o tom do conteúdo do poema: "Out to sea, far west of 
Spain, / Lies the land men called Cokaygne. / No land that under heaven 
is, / For wealth and goodness comes near this; / Though Paradise is mer-
ry and bright / Cokaygne is a fairer sight. / For what is there in Paradise 
/ But grass and flowers and greeneries? / Though there is joy and great 
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delight, / There's nothing good but fruit to bite, / There's neither hall, 
bower, nor bench, / And only water thirst to quench / And of men there 
are but two, [...] // In Cokaygne we drink and eat / Freely without care 
and sweat, / The food is choice and clear the wine, / At fourses and at 
supper time, / I say again, and I dare swear, / No land is like it any-
where, / Under heaven no land like this / Of such joy and endless bliss. 
"The Land of Cokaygne", in Morton, A. L. – The English Utopia. Op. 
Cit., p.278-280. 
 
265 Silva, Agostinho da – "Aqui falta saber, engenho e arte", in Conside-
rações e Outros Textos. Op. Cit., p.75.  
 
266 Idem, p.72.  
 
267 Silva, Agostinho da – Um Fernando Pessoa. Op. Cit., p.30-31. 
 
268 Sobre a opção fundamental-metafísica feita por Pessoa quanto à sua 
nacionalidade real e espiritual, escreve Agostinho: "Por uma daquelas 
pequenas resoluções que movem depois as grandes molas, poderia Fer-
nando Pessoa ter passado inteiramente ao domínio inglês e nele se afir-
mado como um homem de Império [...] O que, no entanto, acontecia era 
que iam mais alto as ambições de Pessoa e penetrava a sua inteligência 
mais longe do que a dos estadistas ingleses. Era o mundo mais nobre, 
mais humano e mais divino, do que o supunha a Inglaterra [...] Vai, pois, 
Fernando Pessoa, deliberadamente, confirmar o acaso físico: vai nascer 
português porque tem a convicção de que Deus não pode abandonar seu 
outro povo eleito e de que passado o domínio da Europa, quando a téc-
nica tiver esgotado todas as suas possibilidades, [...] Portugal virá de 
novo construir o seu mundo de paz, por maior que tenha de ser o seu sa-
crifício: mundo de uma paz que não surja como a Romana ou a Inglesa, 
do exterior para o interior, de um César para os seus súbditos, dos tribu-
nais para os corpos; paz que se realize antes de tudo nas almas, lei que 
seja inteiramente não escrita e, no melhor de si, informulada; Reino de 
Deus que surja pela transformação interior do homem." Silva, Agosti-
nho da – Um Fernando Pessoa. Op. Cit., p.14-15. 
 
269 Silva, Agostinho da – "Prefácio a Eça, Discípulo de Machado?, de 
Alberto Machado Rosa". in Dispersos. Op. Cit., p.222.  
Relativamente à aliança política firmada entre Portugal e a Inglaterra ao 
tempo de D. João I, Agostinho da Silva, em Reflexão, depois de apontar 
a motivação interesseira desse pacto, passa, como é característico do seu 
pensamento, a referir o que de beneficamente profundo nela se ocultava, 
para, a partir daí, inferir as ligações étnicas arcaicas entre o povo portu-
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guês e inglês, a sua comum propensão para o lirismo e para a profecia e, 
finalmente, as possibilidades de elevar essa aliança a um plano de coo-
peração transcendente. Escreve Agostinho: "Mas era também [a aliança 
com a Inglaterra] como uma aliança de esperanças. O carácter português 
e o carácter inglês alguma coisa tinham de semelhante, talvez, abrindo 
porventura mais crédito do que elas merecem as hipóteses étnicas, pelo 
que ambos havia de céltico. O lirismo, como uma das qualidades mais 
nìtidamente estabelecidas em ambos, em ambos se disfarçava pela dis-
crição e pelo rendido respeito à pessoa humana, inclusiva à própria; a 
ventura do comércio e da navegação a ambos tentava, como igualmente 
os atraía a terra nevoenta e misteriosa em que se sumira o Rei Artur e 
em que D. Sebastião se viria a sumir; romances de cavalaria de um a ou-
tro passavam e em ambas as terras encontravam o mesmo interesse, 
mais do que interesse, o mesmo poético toque de inclusão da ficção na 
vida. [...] Se juntarmos a isto a perfeita coordenação das duas economias 
[...] podemos compreeender que, para além dos interesses momentâneos, 
pudesse ter passado em cérebros portugueses [...] a ideia de uma aliança 
que envolvesse o mundo numa tessitura cristã. Ideia que ainda hoje não 
estaria ainda totalmente perdida de se pudesse aproveitar Goa como o 
ponto único de enlace entre uma Commonwealth britânica e uma comu-
nidade de nações de língua portuguesa." Silva, Agostinho da –Reflexão 
à Margem da Literatura Portuguesa. Op. Cit., p.51-52. 
A tese de que as origens mais remotas do messianismo português pro-
vém do fundo céltico que integra a composição étnica do povo portu-
guês foi originalmente postulada por Oliveira Martins na sua História de 
Portugal, a propósito das considerações que aí tece sobre o sebastianis-
mo.  
 
270 Bloch, Ernst – L' Esprit de l' Utopie. Op. Cit., p. 210.  
 
271 Por uma destas insólitas ironias de que a história é fértil, o país euro-
peu cuja aventura marítima inspirou Thomas More a conceber a perso-
nagem do marinheiro-relator da sociedade ideal foi, muito provavelmen-
te, o último a conhecer uma tradução da Utopia em língua vernácula. De 
facto, e ao contrário do que sucedeu com a maioria das principais lín-
guas cultas europeias (italiano, francês, castelhano, alemão, inglês), que, 
logo no decurso do século XVI ou no século XVII, serviram de línguas-
alvo à tradução da editio princeps latina da Utopia, foi preciso esperar 
pelo fim da primeira metade do século XX, concretamente, pelo ano de 
1946, para se conhecer a primeira versão, ainda que parcial, em língua 
portuguesa, da narrativa de More ... feita pelo punho de Agostinho da 
Silva. Publicou-a o professor, como foi dito, nas séries de monografias 
por ele dirigidas, traduzidas, prefaciadas e editadas, da colecção Intro-
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dução aos Grandes Autores. No prefácio à sua tradução, limitada ao Li-
vro II, da Utopia, Agostinho traça uma breve biografia de More Aí, 
além de lhe atribuir a capacidade de praticar e conciliar "contradições 
superficiais", isto é, além de enaltecer essa faceta do carácter do huma-
nista inglês, que ele louvava como uma alta qualidade humana, deixa 
também transparecer, quase que involuntariamente, a natureza religiosa-
espiritual do seu próprio utopismo quando escreve que More opusera-se 
a reconhecer Henrique VIII como chefe supremo da igreja inglesa por 
temer "que a divisão da cristandade destruiria a única força capaz de fa-
zer no mundo o reino de Deus que [More] tinha imaginado no seu livro 
[da Utopia]" In: More – Utopia. Lisboa: [s. n.], 1946. p.4. (Antologia. 
Introdução aos Grandes Autores; 8ª Série). Refira-se ainda que a primei-
ra tradução completa da Utopia em língua portuguesa foi feita no ano 
seguinte por Berta Mendes. A tradução integral literariamente mais con-
seguida e a mais fiável , é a do filólogo e filósofo José Marinho (1904-
1975). Data de 1952, e serviu de livro inaugural à meritória colecção 
"Filosofia & Ensaios", da Guimarães Editores.  
Para este verdadeiro escândalo cultural, que foi o atraso histórico da di-
vulgação da obra clássica de More no nosso idioma e no nosso país, 
muito deverá ter contribuído o papel "morigerador" da Inquisição qui-
nhentista e seiscentista, ou seja, da mesma polícia ideológica que andou 
no encalço do Vieira utópico-milenarista, e que listou a proscrição da 
Utopia no Catálogo dos livros que se prohibem nestes regnos e Senho-
rios de Portugal, de 1581, tendo-a renovado no Index auctorum damna-
tae memoriae, mais concretamente, na sua segunda parte no Index pro 
Regnis Lusitaniae, de 1624.  
 Eis aqui, no anátema lançado pela inquisição portuguesa sobre a Uto-
pia, uma razão forte a ponderar para se perceber a inexistência de utopi-
as/narrativas na literatura portuguesa.  
Diga-se que este zelo censório dos inquisidores lusitanos divergiu, em 
grau superior de intolerância, do dos seus coevos confrades castelhanos, 
que permitiram a publicação, em 1637, da versão da Utopia em caste-
lhano, prologada por Quevedo, e do dos seus confrades italianos, que 
não arrolaram no Index oficial romano nenhuma obra de More. No en-
tanto, e apesar deste interdito da divulgação da Utopia –  
(no original latino ou em tradução em língua estrangeira) – nos "Senho-
rios de Portugal", há indícios de que "o pequeno livro aurífero" não terá 
deixado de circular no nosso país durante os séculos XVI e XVII, no-
meadamente nos meios cultos dos humanistas. Provam-no o facto de al-
guns grandes nomes do humanismo português, Damião de Góis, Jeró-
nimo de Osório, João de Barros, Heitor Pinto terem notificado em bre-
ves testemunhos epistolares ou em pequenas alusões inseridas nas suas 
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obras, quer a grande estima intelectual e moral que nutriam pela figura 
de More, quer o conhecimento que tinham do conteúdo da Utopia .  
Sobre a recepção da Utopia em Portugal, e sobre o anátema que lhe foi 
movido pela Inquisição, cf. Moser, Fernando de Mello –  "Imagens de 
Tomás More em Portugal: 1536-ca.1636", in Moser, Fernando Mello – 
Tomás More e os Caminhos da Perfeição. Op. Cit., p.125-133; cf. ainda 
o artigo de Martins, José V. de Pina – "L' Utopie de Thomas More au 
Portugal (XVI éme et Début du XVII éme Siècle)", in Separata dos Ar-
quivos do Centro Cultural Português XVII. Paris: Gulbenkian, 1982. 
p.453-489.  
 
272 Silva, Agostinho da – "Considerando o Quinto Império", in Disperos. 
Op. Cit., p.197-200. 
 
273 Silva, Agostinho da – "De como os Portugueses Retomaram a Ilha 
dos Amores", in Considerações e Outros Textos. Op.Cit., p.84.   
 
274 Idem, p.86. 
 
275. Idem, p.88. 
 
276 Idem, p.89.  
 
277 Silva, Agostinho da – "Aqui falta Saber, Engenho e Arte", in Consi-
derações e Outros Textos. Op. Cit., p.76.  
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CAPÍTULO V 

 

 

1. O eterno presente da utopia: cinco filósofos e um sociólogo; três 

poetas e um ficcionista; um lógico e um 'profeta' e uma conclusão 

em cinco pontos acerca do espírito da utopia e das suas concretiza-

ções nas literaturas e culturas portuguesa e inglesa. 

 

 

 

E, para concluir, vejamos o presente, o eterno presente, o pre-

sente da utopia. Em diferentes momentos deste trabalho tivemos ocasião 

de referir o soberano valor dessa instância do tempo enraizada num da-

do trans-temporal, instância que cobre algo de indecifrável e de parado-

xalmente inapreensível pela consciência perceptiva do mundo, que é, 

justamente, e antes de mais, consciência do tempo. Se algo ficou devi-

damente explicitado é que o espírito da utopia, nas suas diferentes mo-

dalidades, é indissociável do espírito humano, tomando aqui a palavra 

espírito numa acepção gnoseológica abrangente, termo-sinónimo-

referencial da actividade cognoscente do sujeito na representação, des-

codificação e concepção/modulação do mundo. Desde o primeiro ponto 

do primeiro capítulo que nos propusemos avançar no desenvolvimento 



 894 

do nosso argumento adunados numa posição filosófica idealista, capaz 

de servir de fundamento teórico elementar à explicitação das figuras do 

utopismo; e fizemo-lo essencialmente com os contributos do pensamen-

to, nada ou aparentemente nada, utópico de Schopenhauer. E, a partir 

daí, fomos ao encontro de alguns conceitos-chave da filosofia da espe-

rança de Ernst Bloch. No devir da nossa exposição acabámos por real-

çar a impossibilidade de pensar a utopia, quer na sua qualidade nostál-

gica-eutópica, quer na sua vertente utópica-profética, sem a determinan-

te formal do tempo. Poder-se-ia, portanto, concluir que, de uma maneira 

geral, é em relação ao presente histórico dado, seja ele qual for, o de 

Isaías ou o de Platão, o de More ou o de William Morris, o de Samuel 

Usque ou o do Padre António Vieira, que imagens, lugares ou tempos 

ideais são projectados, seja co-extensivamente (as utopias clássicas, as 

que se perfilam como projectos políticos ou exercícios narrativos sobre 

a óptima forma de governo são disso exemplos), seja retrocessiva ou 

prospectivamente (as descrições eutópicas, no primeiro caso, as antevi-

sões proféticas, no segundo, ilustram estas duas possibilidades). 

É óbvio que o referente histórico, cronologicamente datado, in-

tervém sempre na projecção idealmente ideal, por mais eutópica, pasto-

ral, profética, utópica ou ucrónica que ela seja. As descrições de lugares 

edénicos, de idades de ouro, de sociedades teocrático-milenaristas, das 

ilhas da Utopia, de Bensalem (em New Atlantis), dos Amores (em Os 
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Lusíadas), da ilha da Grã-Bretanha do século XXII (em News from 

Nowhere) não dispensam a idealização de um topos situacionalmente 

datado, que se contrapõe a uma dada representação histórica ou imagi-

nada do tempo presente, desse tempo que, precisamente, as diferentes 

formas do utopismo visam transcender, denegar ou simplesmente ex-

probrar. Não é este tempo (real-empírico) coevo, contraponto do tempo 

(ideal-sonhado) passado, presente ou futuro, que aqui queremos intro-

duzir como tópico de reflexão. É, antes, o núcleo dessa identidade 

enigmática, que enforma ou sustenta o fenómeno da vida e é sua condi-

ção imprescindível: seja (i) porque se dá como a intuição intelectual 

dominante à qual se subordinam todas as nossas representações imedia-

tas ou sonhadas do mundo empírico (é a tese, já antes referida, susten-

tada pela teoria do conhecimento idealista); seja (ii) (e é isto que aqui 

nos interessa para a discussão sobre a utopia) porque o núcleo dessa 

identidade é a raiz insondável do ser, espécie de ponto neutro e indife-

renciado entre as duas direcções divergentes do tempo, ápice meta-

intelectual, e meta-temporal, idêntico em todos os instantes, que a esco-

lástica medieval designou por nunc stans, e que Schopenhauer –, num 

contexto de O Mundo como Vontade e Representação em que disserta 

sobre a morte e as suas relações com o imperecível do nosso ser em si – 

define como o substratum ou conteúdo, a matéria idêntica do presente. 

Em nota de rodapé esclarece ali: "Há apenas um presente, e ele existe 
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sempre, visto que ele é a forma única da existência real. É importante 

compreender que o passado difere do presente não em si, mas somente 

na nossa apreensão, cuja forma, o tempo, os faz apresentar como distin-

tos".1 E anteriormente à nota de rodapé, ao explicar que o tempo é, an-

tes de mais, uma forma inerente do nosso processo de conhecimento, e, 

como tal, determinante no modo como representamos o mundo, escreve:  

 

A impossibilidade de um conhecimento imediato desta identidade [do pre-

sente em todas as direcções] é precisamente constituída pelo tempo, que é 

simultaneamente uma forma e uma limitação do nosso intelecto. Que em vir-

tude do tempo, o futuro, por exemplo, não seja ainda, é a consequência de 

uma ilusão de que nos tornaremos conscientes quando o futuro se tiver reali-

zado. E que uma forma essencial do nosso intelecto provoque uma semelhan-

te ilusão, explica-o e legitima-o o facto de o intelecto não ter sido gerado pe-

la natureza para apreender a essência das coisas, mas somente para apreender 

os motivos e assim servir a uma manifestação individual e temporal da von-

tade.2  

 

A essência das coisas, ou seja, aquilo que para Schopenhauer 

transcende o modo de conhecer gerado pela actividade normal do inte-

lecto – actividade que, na gnoseologia do filósofo, é sempre, recorde-se, 

espácio-temporal, determinante, por um lado, na representação do mun-

do empírico dos fenómenos, mas condicionada, por outro, pela função 
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"de apreender os motivos", ou pela necessidade de responder às exigên-

cias da vontade individual, isto é, que é sempre actividade de uma men-

te ao serviço das necessidades e do querer de um corpo – essa essência, 

dizíamos, é aquilo que Schopenhauer, na esteira de Kant, designa por 

coisa em si, aquilo que verdadeiramente é, independentemente do modo 

como é percepcionado o mundo, aquilo que não é passível de ser co-

nhecido por estar aquém e além das formas de conhecimento (de espaço 

e tempo), aquilo que é imperecível no mundo dos fenómenos (no mun-

do das coisas passageiras), aquilo que Schopenhauer define como sendo 

a vontade em si, e acerca da qual, em conformidade com a sua linha de 

pensamento, nada mais pode dizer, senão que é a irredutível e una subs-

tância do infinito universo. 

Mas, em oposição ao que postula a filosofia de Schopenhauer, a 

filosofia de Bloch, não elide a possibilidade de a coisa em si, o enigma 

do universo, vir a ser conhecido, isto é, de vir a manifestar-se plena-

mente no tempo final futuro, por mais indeterminado que este seja – e 

neste ponto, como em muitos outros, os dois pensadores divergem irre-

dutivelmente quanto ao conteúdo e método de exposição das suas idei-

as-chave, muito embora não deixem ambos de preservar uma explicação 

finalista, teleológica, relacionada com o sentido do querer último (da 

vontade). Para Schopenhauer, a coisa em si é a vontade em si, intempo-

ral e inespacial, incognoscível, mas que, de algum modo, se manifesta 
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como vontade no tempo e no espaço para revelar a sua mais alta finali-

dade na paradoxal modalidade da vontade de não ter vontade, isto é, na 

vontade de transcender a sua infinita insatisfação, de se aquietar volun-

tariamente (o estado de contemplação da arte e o fenómeno da santidade 

seriam disso testemunhos humanos). Para Bloch, a coisa em si "é aquilo 

que ainda não é, o futuro último, a presença autêntica, o problema do 

em si alojado na existência, a utopia ainda desconhecida, inacabada"3; 

ou então, noutro contexto, mas ainda retirado do seu Der Geist der Uto-

pie, a coisa em si é  

 

o que impele e sonha no obscuro do vivido, no fundo incógnito dos objectos, 

e também em todo o pensamento sempre que tenha por conteúdo a profunda 

esperança e o profundo espanto [...], [em suma], a coisa em si define-se mais 

exactamente como a vontade de aceder ao nosso próprio rosto [...] como o 

rosto da nossa vontade.4  

 

Ou por outras palavras, a coisa em si do mundo é uma espécie de 

vontade última, que, para Schopenhauer, permanece fora do âmbito do 

nosso entendimento normal – que, precisamente está ao serviço da von-

tade fenoménica – e que, todavia, se deixa entrever como a essência do 

mundo, deste mundo que reserva em si uma possibilidade imanente de 

transcendência, vontade última que, para Bloch, está relacionada com a 

esperança da realização teleológica de o Homem vir a ser o deus do 
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Homem (Homo homini deus) a contrario do homem ser o lobo do ho-

mem (Homo homini lupus), ou seja relacionada com a ainda "utopia 

desconhecida" e final do Summum Bonum . 

Ora, aquele eterno presente – como o definiu o filósofo idealista 

alemão Arthur Schopenhauer –, que escapa à consciência do tempo su-

cessivo e que é correlato da essência das coisas, é um eterno agora, 

também ele inconcebível e inapreensível, uma incógnita que o filósofo 

materialista alemão Ernst Bloch definiu – como vimos no primeiro capí-

tulo5 – por obscuridade do instante vivido (Dunkel des gelebten Au-

gensblick) ou "nó górdio do mundo", nó em que radica a origem e o fim 

do processo vital da existência. 

É este nunc, indeterminado e vazio que – de acordo com a com-

plexa ontologia blochiana – parece pulsar nos interstícios do tempo e 

que dá fundamento à criação, à conservação, ao devir e à finalidade do 

ser. Segundo Bloch, o núcleo vazio desse agora é um Não (Nicht) origi-

nal que põe em movimento o existir do mundo, o seu processo históri-

co, e que, uma vez mediado pela intervenção da consciência, se exterio-

riza como tempo sucessivo e se determina como um Ainda-não total-

mente realizado; isto é, o núcleo original do tempo, o vazio do agora 

encerra em potência a sua completude final, determinando-se, pelo cur-

so dialéctico da história e pela progressiva negação das necessidades 

materiais, na tendência do ser a realizar um estado final de apazigua-
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mento total ou, como diz Bloch – confiante no desenlace do devir cós-

mico – a realizar "o advento do Ser do Tudo"6, o fim utópico último, o 

Unum necessarium, numa palavra, a realizar o "conteúdo mais profundo 

do desejo que se designa por Bem supremo."7. 

Mas antes do advento do Ser do Tudo, antes de a realização des-

sa possibilidade final, que mais não é do que a reconciliação adequada 

do homem consigo e com o mundo (a realização confirmada da utopia 

ou do Ser semelhante à utopia 8) – contraponto de outra possibilidade 

final, que Bloch não desdenha, a do triunfo do Nada, a do malogro da 

utopia –, antes de poder vir a cumprir-se no Tudo final, o ser vive no 

tempo, nesse tempo em que lateja esse nunc que é tão imediato que não 

chega a ser percebido ... E, no entanto, ele é o conteúdo de todo o ins-

tante vivido. "O nunc do existere, que tudo faz mover, e no seio do qual 

tudo flúi, é a coisa menos evidentemente experimentada: ele flúi ainda e 

sempre nas profundezas ocultas do mundo. Ele é o realizando que me-

nos se realizou ainda - trevas activas do instante, obscuras a si mesma"9 

Por ele se desdobra o tempo e, por ele, no núcleo cerrado da sua obscu-

ridade, se reproduz o princípio, o momento alfa do mundo:  

 

A origem é e preserva a incógnita do núcleo que atravessa os tempos, mas 

que ainda não saiu de si-mesma. Se cada instante vivido tivesse olhos, teste-

munharia o começo do mundo que incessantemente nele se reproduz: qual-
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quer instante enquanto instante não ainda exteriorizado situa-se no ano zero 

do começo do mundo.10.  

 

Ora a exteriorização desse instante é precisamente a consciência 

sucessiva do tempo ou, na terminologia blochiana, é a determinação do 

Não original em Ainda-não Ser (do) Tudo. Por outras palavras; em cada 

instante, no núcleo mais imediato do tempo, e, na proximidade mais 

próxima do lugar, não há tempo, não há espaço, há um vazio, um não-

tempo (uma ucronia ou acronia), um não-lugar, (uma utopia) que permi-

te o tempo e o lugar. Em cada instante há um resíduo de eternidade e 

um eterno recomeçar (como em cada partícula de matéria há um princí-

pio de infinito); em cada nunc há um vazio original e em potência uma 

totalidade final. 

Bloch parece deixar implícito que é pela excepcional apreensão 

desse agora mais imediato – que não se dá a conhecer na vivência cor-

rente do tempo –, que a experiência do Unum necessarium, definida 

"como o estado utópico final", pode ser de facto vivida. Como explicar, 

então, essa excepcional ocorrência, senão à luz de um carpe diem autên-

tico, que o filósofo antevê como uma possibilidade final e universal do 

desenlace da história? – (e não esquecer que a instância temporal do fu-

turo identificada com o triunfo da justiça e do bem supremo é o vector 

fundamental do pensamento de Bloch, orientado para a determinação do 
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princípio da esperança.) É como se a plena objectividade, a plena posse 

do instante último, isto é, a plena realização do fim para que o vazio do 

instante inicial tende, refluísse no tempo e aí se prefigurasse, ou então, 

como se o fim absoluto, o Ser do Tudo irrompesse na escala do tempo e 

actualizasse a tal matéria do eterno presente de que fala Schopenhauer. 

Bloch parece pois sugerir que, uma vez apercebido (vivido, mas não in-

telectualizado) esse ápice do tempo, é todo o enigma (a coisa em si) do 

ser que se resolve. Mas como falar de tais ocorrências? São experiên-

cias fugazes que, segundo Bloch, guardam uma intenção simbólica des-

se estado final "ultra absoluto" (absolutes Ueberhaupt) em que tudo se 

dá realmente a ver como realmente é, em que a realidade, sem deixar de 

fluir se suspende. São epifanias, em que o que há de mais imediatamen-

te enigmático no princípio da vida – no princípio latente de tudo o que 

pulsa, no princípio que se renova constantemente e que avança irrepa-

ravelmente, no princípio intensivo do tempo, imerso, na sua imediata e 

imanente evidência, na sua mais plena actualidade, em obscuridade para 

a consciência temporal –, em que o que há de mais intangível se desco-

bre não como ser em constante devir, mas como ser plenamente aqui.  

Filósofo que elege as categorias da possibilidade, da tendência, 

da frente, do novo, do último, Bloch elege também como categorias 

centrais da utopia, o aqui e o agora, opondo-se particularmente às teses 

do filósofo Henri Bergson (1859-1941) sobre o valor neutro, ontológico 
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e psicológico desse instante presente imperceptível – (Bergson conside-

ra o presente absoluto como uma mera abstracção matemática que ape-

nas pode ser concebida mas não percebida : escreve ele que: "O que 

percebemos de facto, é uma certa espessura da duração que se compõe 

de duas partes: o nosso passado imediato e o nosso devir iminente."11); 

e opõe-se-lhe precisamente para realçar que a utopia – enquanto aspira-

ção da vontade última do ser – não sendo um estado ontológico perma-

nente pode manifestar-se num presente autenticamente presente, que as-

sim nos é descrito:"momento transitório, pleno no seu motivo, encruzi-

lhada de mediações ramificantes e longínquas entre o passado e o futu-

ro, ponto de encontro oculto no próprio coração do "Agora" opaco. É 

um clarão súbito que não segue o curso horizontal da história, caindo 

verticalmente e atingindo a instantaneidade, de maneira que parece qua-

se mediatizado, sem que no entanto deixe de ser imediato, de ser uma 

proximidade duma extrema densidade."12 

Outra maneira de explicitar estes instantes sem tempo – tenham 

eles, como pretende Bloch, valor ou não de símbolo relativamente ao 

estado utópico final, sejam eles sinais precursores de uma realidade epi-

fanica –, instantes a que deve certamente corresponder uma qualquer 

transformação ontológica subtil, mas essencial, é talvez a que é dada pe-

los versos de um Fernando Pessoa / Alberto Caeiro, o heterónimo pes-

soano mais irredutivelmente anti-utópico que se pode ler se tomarmos a 
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utopia como um lugar desejado-ideal, presente, passado ou futuro. Mas 

o mais essencialmente utópico se tomarmos a utopia como o nec plus 

ultra da realidade imanente. Algo que encontra fundamento na própria 

filosofia de Bloch quando fala do presente utópico, espécie de reverbe-

ração do presente teleológico no presente dado, ou da perscrutação do 

obscuro (do momento alfa) do instante vivido. Ou ainda se tomarmos a 

utopia como esse hic et nunc na sua tangibilidade mais imediata, o não-

lugar que suporta todos os lugares, correlato do não-tempo, o agora que 

suporta todos os momentos do tempo. Em suma, se tomarmos a utopia 

como o lugar vazio em que cada coisa toma lugar e plenamente é. Isso 

que ocupa a reflexão do pensador italiano contemporâneo, Giorgio 

Agamben (1942-), nomeadamente no seu livro La Comunità che viene 

(A Comunidade que Vem), quando fala do irreparável do mundo, do 

seu ser-assim, do ter-lugar das coisas, e quando escreve de modo aforís-

tico: "O ter lugar das coisas não tem lugar no mundo. A utopia é a pró-

pria topicidade das coisas" 13considerando o ter-lugar como o não-lugar, 

o vazio, em que cada coisa é. 

Ouçamos então mestre Caeiro num poema em que expõe um 

programa de contemplação activa do mundo. O qual passa pelo abando-

no da consciência do tempo presente ao eterno presente sem tempo, ao 

em si visível das coisas, à sua pura singularidade, ao seu ser-assim – (no 

pensamento de Agamben, ser-assim é a exterioridade, o limite insubs-
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tancial, a exposição do ser das coisas) – percebido na sua presença mais 

absolutamente imediata, na sua eterna contingência, na sua qualidade 

epifanica, suspenso utopicamente e ucronicamente da determinação do 

lugar e do tempo. Como se o simples olhar do ser sujeito contemplador, 

conferindo realidade ao ser objecto contemplado, com este se fundisse 

numa identidade una, sem "ciência", sem "pensamento", vazia de qual-

quer intenção e de outro fim que não sejam o telos do aqui e do agora 

mais intensamente revelador e revelado. 

 

Vive, dizes, no presente; 

Vive só no presente. 

 

Mas eu não quero o presente, quero a realidade; 

Quero as coisas que existem, não o tempo em que estão. 

 

O que é o presente? 

É uma coisa relativa ao passado e ao futuro. 

É uma coisa que existe em virtude de outras coisas existirem . 

Eu quero só a realidade, as coisas sem presente. 

 

Não quero incluir o tempo no meu haver. 

Não quero pensar nas coisas como presentes; quero pensar nelas 

como coisas. 

Não quero separá-las delas próprias, tratando-as por presentes. 
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Eu nem por reais as devia tratar. 

Eu não as devia tratar por nada. 

 

Eu devia vê-las, apenas vê-las; 

Vê-las até não poder pensar nelas, 

Vê-las sem tempo, nem lugar 

Ver podendo dispensar tudo menos o que se vê. 

É esta a ciência de ver, que não é nenhuma14 

 

Aqui, neste poema, estamos quase ao nível zero da literatura, no 

território neutro da imaginação, suspenso da actividade metafórica-

interpretativa, no ponto morto do funcionamento do dispositivo da ra-

zão. Aqui, neste poema, as palavras são a legenda mais transparente do 

seu referente e querem valer como a coisa em si que representam. Ocor-

rem, por isso, sem qualquer potencial efeito retórico, demasiado opaco e 

inessencial para dar a ver o essencial do que claramente se vê num ago-

ra sem determinações de espaço e de tempo. Neste poema sonda-se o 

inefável, sem assombro nem espanto, nem júbilo, do vazio do agora, da 

ucronia mais utópica e da utopia mais ucrónica, em que o real das coi-

sas, que para Caeiro, como se sabe, é geralmente o real das coisas da 

natureza, é visto (dado) na sua plena realidade. Na indistinta zona em 

que sujeito e mundo se fundem, em que, recorrendo ainda ao princípio 
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(possível) de explicação de Bloch,"instante obscuro e abertura adequa-

da [segundo o filósofo alemão, os dois polos da consciência antecipan-

te/utópica] estão em vias de se confundir. É aqui que a utopia deixa de 

ser perseguida, uma vez que, dissolvendo-se no conteúdo desta presen-

ça, isto é, na presença do conteúdo alfa, confunde-se com o seu mundo, 

o qual deixa de estar alienado e de ser estranho."15. 

Eis aqui uma amostra do estar eutópico, uma demonstração poé-

tica – entre outras possíveis da autoria do mesmo heterónimo pessoano 

– do mundo tornado presente, sem ídolos de qualquer espécie, uma pos-

sível legenda da experiência quiliástica, desta "forma extrema da menta-

lidade utópica", tal como numa perspectiva eminentemente sociológica 

– e como tivemos a oportunidade de referir no primeiro ponto do se-

gundo capítulo do nosso trabalho – a caracterizou o sociólogo Karl 

Mannheim.16 

Eis como por via da determinação da matéria do tempo, do seu 

núcleo essencial, que é toda a eternidade (a ucronia ou acronia, correla-

to da utopia) em potência, e da consideração de que a experiência do 

mundo é continuamente recriada no seu instante alfa e vivida numa su-

cessão de instantes discretos mas impenetráveis à consciência percepti-

va; eis como esta continuidade descontínua do fluxo temporal, esta "ins-

tantaneidade intermitente" ou esta "pulsação" vital do agora (são pala-

vras de Bloch) é susceptível de ser poeticamente intuída, por exemplo, 
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em versos de Caeiro. Mas também, por exemplo, em versos do poeta 

inglês, William Blake – por nós antes convocado para ilustrar o messia-

nismo profético-utópico de índole nacionalista, isto é, para ilustrar lite-

rariamente o magnetismo utópico-idealizante da instância do futuro, e 

agora de novo citado, na sua peculiar linguagem poética, para demons-

trar o valor teleologicamente utópico que atribuiu ao eterno presente. 

Sirva então de exemplo o seguinte fragmento do "First Book" do seu 

poema narrativo Milton, retirado de um contexto narrativo em que se 

relata a cosmogónica construção do tempo pelos filhos do "Eternal pro-

phet", Los: 

 

But others of the sons of Los build moments &minutes & hours, 

And days & months & years & ages & periods, wondrous buildings ! 

And every moment has a couch of gold for soft repose 

(A moment equals a pulsation of the artery);  

[...] 

And every minute has an azure tent with silken veils, 

[...] 

Every time less than a pulsation of the artery 

Is equal in its period & value to six thousand years; 

For in this period the poet's work is done, & all the great 

Events of time start forth & are conceived in such a period, 

Within a moment, a pulsation of the artery." 17 
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Aqui o potencial retórico da literatura não se demite nem pros-

segue, como em Caeiro, a via negativa, digamos assim, a quase suspen-

são do pensamento e da sua função judicativa, não opta deliberadamen-

te pela iconoclastia conceptual e simbólica a favor da plena celebração 

referencial do mundo em si. Todavia o conteúdo da mensagem é o 

mesmo do de Caeiro. Neste exemplo de Blake, a retórica ou a função 

poética da linguagem – "every minute has an azure tent with silken 

veils" – são auxiliares e não obstáculos na legendagem da intuição do 

eterno presente. 

Curiosamente, é em torno da aporia do "aqui" e do "agora" que 

se desenvolve o núcleo temático fundamental da utopia literária Island, 

de Aldous Huxley, isto é, da última narrativa utópica em língua inglesa 

por nós convocada, no segundo capítulo do nosso trabalho, para ilustrar 

o funcionamento daquilo a que designámos pelo modelo de Janus da 

ficção utópica, e que actualiza plenamente os elementos formais e cons-

tituintes do género literário a que pertence. 

Assim, na inacessível ilha de Pala todo um multifacetado pro-

grama de educação, envolvendo várias técnicas de consciencialização e 

práticas de auto-revelação, algumas delas orientadas por experientes 

pedagogos, os "reality revealers", era continuamente exercitado com o 

simples propósito de despertar as mentes dos cidadãos para a profunda 

e imediata realidade do presente que lhes era dado viver A narrativa ini-
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cia-se com a proposição exortativa "Attention", emitida por uma voz 

rouqueja de pássaro, espécie de gralha ou papagaio, uma das muitas 

aves que povoavam a ilha e que tinham sido adestradas – não sem sen-

tido de humor – a produzir tal exortação, com o preciso objectivo de re-

conduzir as mentes humanas, normalmente desatentas, dispersas ou em-

brenhadas nos seus densos e fechados pensamentos, a compenetrarem-

se, a prestarem atenção à multifacetada situação do presente por elas vi-

vido, a olharem para fora de si e a sincronizarem o fluxo da sua consci-

ência com os seus gestos e actos praticados no seio da infinita rede fe-

noménica de interdependências exteriores. Aquela simples proposição 

assertiva ganha, no entanto, significado estratégico no devir da história 

e adquire valor de tema maior em virtude de toda a narrativa estar orien-

tada para a explicitação das consequências pragmáticas dessa aprendi-

zagem elementar. No essencial, a pedagogia prosseguida na ilha utópica 

de Pala mais não visava do que conduzir os seus cidadãos a um desper-

tar colectivo, a uma libertação do modo de ser (de ver) temporalmente 

condicionado, a um extirpar das ilusórias motivações egocêntricas e a 

uma espontânea e consciente atitude de ver as coisas como são na clari-

dade (não na obscuridade) do instante vivido. 

No último capítulo – e reverberando com maior intensidade 

dramática o episódio inicial do confuso acordar do náufrago-visitante 

da ilha de Pala – narram-se os efeitos de uma tal despertar humano para 
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a profunda e elementar realidade circunstante. O protagonista dessa ex-

periência é precisamente o ex-náufrago Will Farnaby, o céptico jornalis-

ta vindo do ocidente em missão comercial – "the man who won't take 

yes for answer" – mas que, no decurso da sua estadia em Pala, e apesar 

das suas fortes resistências, foi aprendendo, por via empírica-

demonstrativa, e não por adestramento ideológico ou conversão religio-

sa, o sentido transcendental da realidade dada em cada momento (o ir-

reparável nas palavras de Agamben) e a aceitá-la como uma dádiva para 

além de qualquer formulação conceptual ou interferência judicativa. Es-

se acordar sucederá a Will Farnaby no momento adequado, como epílo-

go de um progressivo despojamento dos seus ídolos mentais, e sob o 

efeito estimulante da "moksha-medicine" ('moksha' é um termo do sâns-

crito que, nas doutrinas filosóficas e espirituais hindu e budista, designa 

a ideia geral de libertação). Essa experiência que, para ser bem sucedi-

da, não podia deixar de ter sido bem assistida, teve por guia, Susila 

MacPhail, ilustre cidadã de Pala, e envolveu, a dado passo, a percepção 

auditiva e visual do Quarto Concerto Brandeburguês, de Johann Sebas-

tian Bach. E o que sucedeu então? 

 

To begin with, it was no longer he, William Asquith Farnaby, who was hear-

ing it. The Allegro was revealing itself as an element in the great present 

Event, a manifestation at one remove of the luminous bliss. Or perhaps that 

was putting it too mildly. In another modality this Allegro was the luminous 
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bliss; it was the knowledgeless understanding of everything apprehended 

through a particular piece of knowledge; it was undifferentiated awareness 

broken up into notes and phrases and yet still all-comprehendingly itself. 

And of course all this belonged to nobody. It was at once here, out there and 

nowhere. The music which, as William Asquith Farnaby, he had heard a 

hundred times before, had been reborn as an unowned awareness. Which was 

why he was now hearing it for the first time. Unowned, The Fourth Branden-

burg had an intensity of beauty, a depth of intrinsic meaning, incomparably 

greater than anything he had ever found in the same music when it was his 

private property. [...] Tonight, for the first time his awareness of a piece of 

music was completely unobstructed. Between mind and sound, mind and pat-

tern, mind and significance, there was no longer any babel of biographical ir-

relevances to drown the music or make a senseless discord. Tonight's Fourth 

Brandeburg was a pure datum - no, a blessed donum - uncorrupted by the 

personal history, the second hand notions, the ingrained stupidities with 

which, like every self, the poor idiot, who wouldn't take yes for an answer, 

had overlaid the gifts of immediate experience. 

And tonight's Fourth Brandeburg was not merely an unowned Thing in It-

self; it was also, in some impossible way, a Present Event with an infinite du-

ration. Or rather (and still more impossibly, seeing that it had three move-

ments and was being played at its usual speed) it was without duration.18 

 

 E a narração deste despertar para a "claridade do instante vivi-

do" prossegue em termos surpreendentemente vivos e com um grau de 

verosimilhança perceptiva, que não é de estranhar num autor, como 
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Huxley, que se submeteu, como é sabido, a experiências alucinogénias 

com mescalina, por ele próprio relatadas em livros de teor ensaístico 

como Doors of Perception (1954), Heaven and Hell (1956) e Moksha 

(1983) De algum modo, a "moksa medicine" funcionava como um alu-

cinogénio de potência negativa, porquanto não estimulava visões psica-

délicas ou viagens celestiais ou infernais, mas predispunha o sujeito a 

estados de intensa receptividade ao mundo dado, estados de graça e de 

natureza mística, de pura e impessoal contemplação, mas que para ocor-

rerem e serem bem sucedidos requeriam todo um longo aprendizado de 

transmutação dos impulsos egóticos e de genuína entrega à vida do ago-

ra da pura realidade. Assistido por Susila, Will, ou melhor, o outro de 

Will participante duma condição ontológica impessoal – (nos termos da 

teoria do conhecimento de Schopenhauer, participante da condição de 

sujeito puro do conhecimento) – escuta a música de Bach, "the music 

that's closest to silence, closest in spite of its being so highly organi-

zed"19. Mas, de facto, não escuta apenas Bach, pois vê o que escuta, e, 

nesse atitude de plena receptividade, "liberto" da função condicionante, 

ou, no que é o caso, da constrição do tempo, isto é, liberto da condição 

a priori (nos termos da filosofia idealista) da percepção directa-interior 

do sujeito-pessoa e mediata-exterior do objecto-mundo, o "em-si utópi-

co", o "utopian self" de Will (para utilizarmos esta expressão empregue 

por H.G. Wells na sua Modern Utopia) vive na plenitude realíssima de 
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um impessoal agora de imanente transcendência. Vive no tal instante 

alfa, de que nos fala Bloch, no tal génesis perpétuo que atravessa a linha 

do tempo, vive no e diante do ser-assim, no e diante do irreparável do 

mundo, de que nos fala Agamben20. No discurso literário ficcional, e 

uma vez que a linguagem literária pode exprimir e traduzir de modo 

menos abstracto o que a linguagem filosófica de Bloch procura explicar 

quanto à categoria ontológica da meta-temporalidade na sua triádica de-

terminação (do não original, do ainda-não histórico e do tudo ou nada 

final), o que sucede à personagem Will na sua plena vivência do presen-

te absoluto, o que lhe sucede na plena consumação da utopia do instante 

vivido, isto é, na superação da utopia enquanto completude teleologi-

camente desejada –, pode ser ilustrado por este breve diálogo mantido 

com a sua iniciadora-guia, e que ocorre no decurso da audição do Quar-

to Concerto Brandeburguês de Johann Sebastian Bach:  

 

'What are you hearing ?' Susila asked. 

'Hearing what I see', he answered. 'And seeing what I hear.' 

'And how would you describe it?' 

'What it looks like', Will answered after a long silence, 'what it sounds like, is 

the creation. Only it's not a one-shot affair. It's non-stop, perpetual creation'. 

'Perpetual creation out of no-what nowhere into something somewhere – is 

that it?’ 

'That's it.' 21 
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Já no fim da narrativa, quando a budista e pacífica ilha de Pala, 

qual Tibete ocupado pelas tropas chinesas nos fins dos anos cinquenta 

do nosso século, está prestes a ser, em nome do progresso, brutalmente 

invadida pelas forças militares da vizinha Rendang, Will, depois de ter 

aprendido e compreendido o significado da profunda gratidão para com 

a vida em si, de ter experimentado a incorruptível e indestrutível força 

da serenidade compassiva no âmago da tumultuosa corrente do tempo, 

de ter vivido a "utópica" presença do eterno presente, o intelectualmen-

te céptico e arrogante Will, "the mam who wouldn't take yes for an 

answer" rendido à evidência e à compreensão da inaparente e original 

ordem das coisas, é inesperadamente visitado pelo poder revelador e 

performativo da palavra poética, e, recordando um verso de Blake, ex-

clama: "Gratitude is heaven itself,' he quoted. [...] ' Pure gibberish! But 

now I see that Blake was just recording a simple fact. It is heaven 

itself.'" 22. 

Pertinente para o nosso argumento é ainda uma outra referência 

inter-textual poética ocorrida num contexto narrativo anterior e inscrita 

no discurso de outra ilustre cidadã de Pala, Mrs Naraya – (e diga-se, a 

propósito, que ao longo desta utopia as personagens femininas ocupam 

um papel discretamente educador enquanto personagens que tematizam 

valores de alcance utópico, mas também vincadamente pseudo-
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educador, como é o caso da Radi, representante de uma certa ideologia 

pseudo-espiritual, a mentora "da cruzada do espírito" contra o sistema 

de vida de Pala e manipuladora do espírito débil do seu filho, Murgan, 

legítimo herdeiro do trono de Pala). Assim, Mrs Narayan, ao explicar a 

Will o significado das "bridge building sessions", práticas pedagógicas 

e terapêuticas visando abrir a mente ao entendimento da lei universal da 

interdependência dos fenómenos observados e a dispensar nesse pro-

cesso o recurso a categorias analíticas de pré-classificação e valoração, 

Mrs Narayan, dizíamos, cita Wordsworth, para ilustrar o sentido dessa 

pedagogia do pleno olhar e da plena gratidão: "It's like that poem of 

Wordsworth. 'Bring with you a heart that watches and receives' "23.  

Wordsworth, sem nunca ter recorrido à "moksha medicine", ce-

lebrou, como tivemos ocasião de referir, o amplo espaço da natureza 

enquanto lugar de plenitude eutópica, e, em The Prelude, com a român-

tica força de sinceridade que se lhe reconhece em muitos dos seus ver-

sos, deixou transparecer o que designámos por experiências mística-

utópicas. Em várias passagens desse seu poema autobiográfico aludiu 

ao encontro de si com aquilo que designou por "Presence, and the Life / 

Of the great whole"24 – ou seja, com aquilo que na narrativa Island, tem 

a sua equivalência semântica no conceito de "Suchness" (o "Assim"). 

Tal "Presença" parece ter sido apreendida pelo poeta inglês com a mes-

ma qualidade perceptiva e com a mesma espontânea gratidão – despoja-
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da da interferência de categorias intelectuais e suspensa de qualifica-

ções judicativas, se bem que registada literariamente com diferente pa-

thos estilístico – da presença que é comunicada por Caeiro no poema 

acima citado, ou seja, como pura presença do mundo em si: "I did not 

judge, / never thought of judgindg, with the gift / Of all this glory filled 

and satisfied" escreveu Wordsworth25.  

Mas pura presença do mundo, experimentada supra-

pessoalmente na acronia do eterno presente, vivida na plenitude do in-

stante vivido, e que no capítulo "Retrospect love of nature leading to 

love of mankind", assim nos é narrada:  

 

There came a time of greater dignity / Which had been gradually prepared, 

and now / Rushed in as if on wings, the time in which / The pulse of Being 

everywhere was felt, / When all the several frames of things, like stars, / 

Through every magnitude distinguishable, / Were half confounded in each 

other's blaze, / One galaxy of life and joy. Then rose / Man, inwardly con-

templated, and present / In my own being, to a loftier height, / As, of all visi-

ble natures, crown, and first / In capability of feeling what / Was to be felt; in 

being rapt away / By the divine effect of power and love.26 

 

Algo de essencial, e que de algum modo assegura a permanente 

atracção humana pela categoria da utopia enquanto termo geral para de-

signar a aspiração, o anseio, a vontade ou o desejo último do ser huma-
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no – a indeterminada esperança sem fim em sondar o absoluto sem no-

me, aquilo que Bloch designa por o "Para-além-de-Tudo-absoluto" (ab-

solutes Ueberhaupt) (para além do bem e do mal, do pensar e do não-

pensar, da vida e da morte ?) –, algo de essencial, dizíamos, oculta-se 

assim no presente mais presente, no agora mais inapreensível, tal como 

nos mostra à evidência alguma poesia de abandono à espessura do ins-

tante e à contemplação da irredutível ordem do em-si do mundo, ou co-

mo nos revela, com apaixonada lucidez e verdadeiro sentido ético-

pedagógico, a ficção mais ousadamente utópica ou, ainda, como nos 

demonstra, até onde chega o alcance do discorrer da razão, o discurso 

da filosofia. O presente é inegavelmente a dimensão mais enigmática do 

tempo e, por isso, a menos pensável – (Bloch chega mesmo a afirmar 

que, dada a impossibilidade intelectual e perceptiva de se penetrar no 

agora do existir, nenhum homem vive de facto no presente). É por isso 

que pensar o presente, é pensar uma aporia; tal qual pensar o ser, tal 

qual pensar a utopia. Se a literatura, tomada como exigente actividade 

de questionação e representação do mundo, nos pode conduzir até ao 

limiar destas aporias, ao "nó górdio do mundo", obviamente que não 

pode nem deve pretender solucioná-las, porque se essa fosse a sua fun-

ção, deixava de ser literatura para passar a ser doutrinação ideológica 

(religiosa, ética, política). No entanto, regressar ao aqui e agora, regres-

sar a casa, parece ser o fim último de todo o impulso utópico que, com 
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nostalgia ou esperança, vagueia por diferentes continentes ideais, se-

gundo diferentes meios de expressão – (do "wisfhful thinking" às cons-

truções programáticas-racionalistas ou ficcionais-poético-imaginativas, 

passando pelas sublimações literárias da grande mãe natureza) –, num 

registo implícito ou explícito de denúncia e de crítica à fealdade, à vio-

lência, à injustiça, ao absurdo, à estupidez, à intolerância, à perversão, à 

mesquinhez, à ignorância e a todo o rol de imperfeições onto-

axiológicas que fazem deste mundo o único que se conhece humana-

mente assim, mas talvez não, e ao contrário de Leibniz, o único que se 

conhece como o melhor dos mundos possíveis.  

Algo de essencial deve então ocultar-se, aqui, neste nosso mun-

do em constante devir e por concluir, em cada agora do tempo ininter-

rupto, algo que, por livre decisão e voluntária comparticipação, depende 

de nós, criaturas sensíveis e inteligentes, ser directamente activado, algo 

que, em geral, só por via da memória nostálgica ou por via da imagina-

ção presciente, isto é, de modo diferido, magnetiza o nosso espírito, o 

nosso imaginário, a nossa razão, a nossa esperança, a nossa vontade ou 

a nossa fé.  

 Desconjuntados com estertor e rigor histórico-científico tanto 

os ídolos geográficos do paraíso bíblico como os ídolos sociais do mi-

lénio, desmistificadas, pelo menos desde Kant, as pretensões racionais-

teológicas em diferir a plenitude da realização individual num além 
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inescrutável, experimentados os fiascos das utopias humanas mais razo-

áveis, o que nos resta senão utopizar o presente, no sentido em que isso 

implica habitá-lo livremente com a mais lúcida consciência inter-activa 

das circunstâncias vividas, revendo os hábitos mentais e as práticas ge-

rais que fazem de nós seres eminentemente históricos, indiferentes re-

produtores das leis cíclicas do tempo que ajudamos a (des)qualificar ou 

trágicos sonhadores de paraísos impossíveis ou artificiais que ajudamos 

a (in)viabilizar? O que nos resta senão recentrar a nostalgia indefinida 

pelo paraíso ou inflectir a esperança positiva pelo milénio no inescapá-

vel dia-a-dia em que se configura o presente perceptível e o seu núcleo 

imperceptível? O que nos resta senão retomar o antigo/novo programa 

de praticar a descoberta pela descoberta, a observação e compreensão 

mais atenta e mais lata de nós, dos outros e das coisas, a acção mais 

inspirada e desinteressada em harmonia com o instante universalmente 

vivido? O que nos resta senão assumir a infinita ou infinitesimal quota 

parte de responsabilidade que nos cabe na recriação constante da quali-

dade do mundo em que participamos? Mas, agora, sem o recurso a 

dogmas ou a certezas antecipadas, sem nos enredarmos no culto dos 

muitos ídolos de conveniência que fabricamos ou de alienação que lou-

vamos, na maior parte das vezes, e no essencial, superáveis – como en-

sina Caeiro –  pelas lições da espantosa realidade em curso. Porque se é 

no presente perceptível que ancoram todos os sonhos de perfeição ou de 
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perfectibilidade, só no presente podem espelhar-se os efeitos das mais 

sinceras e finais decisões de conteúdo eminentemente ético (com o seu 

indissociável contraponto estético). Muitas delas, para as gerações ante-

riores à cisão material do átomo, de um impensável dramatismo, tradu-

zível, em última análise, na pergunta radical e frontal levantada ao ho-

mem pela realidade mais real do mundo em si acerca da escolha que lhe 

caberá fazer entre os dois princípios maiores que configuram o sentido e 

o dilema final da história: ou o da possível reconciliação universal da 

vida com a vida (princípio do amor e da douta ignorância) ou o da pos-

sível deflagração geral da morte pela morte (princípio do terror e da 

apocalíptica ignorância). Daí que os níveis de responsabilidade pela op-

ção a tomar, quer eles sejam de grupo, de classe, sociais, nacionais, con-

federativos ou planetários, quer eles variem de intensidade ou de res-

ponsabilidade nos planos económico, político, científico, ético, estético, 

religioso ou outros, emanem da ou refluam na consciência de cada qual, 

que, como se sabe, nunca é inteiramente clara e raras vezes inocente, 

nunca é integralmente livre e raras vezes desinteressada – consciência, 

além de mais, indissociável da consciência (ou inconsciência) colectiva 

reproduzida nos dispositivos ideológicos dominantes do tempo históri-

co em que lhe cabe viver. Daí o valor hermenêutico, para se compreen-

der quer o espírito da ideologia quer o espírito da utopia, da teoria do 

conhecimento idealista, teoria que faz radicar a explicação última sobre 
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o estado e o comportamento do mundo em função do estado e do com-

portamento da mente individual e colectiva. E daí também que, numa 

perspectiva eminentemente axiológica, e agora já não epistemológica, 

seja da maior pertinência reconhecer o alcance pragmático da teoria dos 

ídolos de Francis Bacon – nem que seja para desmontar a derradeira das 

ilusões intelectuais – que não desejamos difundir de modo algum – de 

que a possibilidade humana de viver a eternidade do presente sem tem-

po equivale a um passe de mágica meramente intelectual para a solução 

dos infinitos problemas do ser, uma nova entrada secreta no país das 

maravilhas, o princípio da realização da virtude e do bem-estar em co-

munidade, princípio este afecto ao espírito maior da utopia. O que se 

pode dizer sobre o valor de esperança redentora nessa possibilidade 

humana em viver serenamente um instante de reconciliação com a es-

sência da vida em si, é, pois, consubstancial com o famoso e derradeiro 

parágrafo, o sétimo, do Tratado Lógico-filosófico de Wittgenstein 

(1889-1951), que sabiamente postula que, "Acerca daquilo de que se 

não pode falar, tem que se ficar em silêncio"27. Eis porque as epifanias 

literariamente representadas e de alcance utópico têm, como tal, e quan-

to muito, um valor de símbolo em relação à possibilidade do ser huma-

no em fazer (ou não fazer) do presente necessário um espaço último, 

desejável, de liberdade e perfectibilidade ontológicas, um lugar de cria-

tividade e de espontânea comunhão com o em-si inaparente da vida, (o 
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que é dizer um respeito sagrado pelo outro), uma abertura à transcen-

dência do eu relativo que se limita a lutar por sobreviver nos confins 

históricos da sua crónica e tópica consciência. E é porque o correlato do 

agora sem tempo parece ser esse eu impessoal, sem identidade definí-

vel, esse Si, (Self, En-Soi) conceptualizado pela psicologia das profun-

dezas de Jung, ou esse sujeito puro do conhecimento, categorizado pela 

gnoseologia idealista schopenhaueriana, (esse eu original de imanente 

transcendência sem determinação espaço-temporal e sem motivação 

animal), é justamente por causa desse correlato e da sua possível reso-

lução que faz sentido – mesmo com saudáveis reservas de cepticismo 

empírico – supor que é inextricável e talvez se torne realizável a espe-

rança humana de se concretizar a utopia mais utópica, a que não possui 

outro programa senão o do desejo da consumação e libertação final do 

ser universal. É um pouco isto o que nos diz o filósofo-poeta contempo-

râneo – romeno, escritor em língua fancesa – E.M.Cioran (1911-), des-

baratador implacável daquilo que designou pelo "grotesco cor-de-rosa 

da utopia", e que desejamos aqui citar pela sua extraordinária lucidez 

trágica (talvez e paradoxalmente a atitude pensante e actuante mais crí-

vel de suporte ao princípio da esperança e à sua afinidade com a uto-

pia). No último capítulo do seu ensaio História e Utopia (1960), em que 

disseca a miséria e crueldade ontológicas da condição histórica humana, 

e depois de uma radical denúncia da perversa simplificação dessa con-
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dição pela ideologia de suporte aos projectos políticos e sociais fabrica-

dos no decurso do nosso século no leste europeu – muito particularmen-

te o socialismo russo – baseados num superficial idealismo histórico-

economicista, Cioran, surpreendentemente, e em antítese aparente com 

o teor da obra, escreve:  

 

Por implacáveis que sejam as nossas rejeições, não destruímos inteiramente 

os objectos da nossa nostalgia: os nossos sonhos sobrevivem aos nossos des-

pertar e às nossas análises. Quanto ao paraíso bem podemos deixar de acredi-

tar na sua realidade geográfica ou nas suas diversas figurações, nem por isso 

ele reside menos dentro de nós como dado supremo, como uma dimensão do 

nosso eu original; trata-se agora de irmos até lá descobri-lo. Quando o conse-

guirmos fazer, entramos nessa glória a que os teólogos chamam essencial; 

mas não é Deus o que então veremos cara a cara, é o eterno presente, con-

quistado ao devir e à própria eternidade ... A partir daí o que importa a histó-

ria? A história não é a sede do ser, mas a sua ausência, o não de todas as coi-

sas, a ruptura do ser vivo consigo próprio. [...] Teremos que procurar em nós, 

e no princípio intemporal da nossa natureza, o remédio para os nossos males. 

Se a irrealidade desse princípio fosse demonstrada, provada, estaríamos per-

didos sem apelo. Que demonstração, que prova poderia contudo prevalecer 

contra a convicção íntima, apaixonada, de que uma parte de nós escapa à du-

ração, contra a irrupção desses instantes em que Deus se repete sem necessi-

dade com uma claridade de súbito aparecida nos nossos confins, beatitude 

que nos projecta longe dentro de nós próprios, arrebatamento até ao exterior 

do universo? [...] Inútil voltar atrás rumo ao paraíso antigo ou correr rumo ao 
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futuro: um é inacessível, outro irrealizável. O que em contrapartida importa é 

interiorizar a nostalgia ou a expectativa, necessariamente frustradas quando 

se viram para fora, e forçá-las a desvelar, ou a criar em nós a felicidade que 

choramos ou prevemos. Não há paraíso, a não ser no mais profundo do nosso 

ser, e como que no eu do eu; e é além disso necessário para aí o descobrir-

mos termos dado a volta a todos os paraísos, os idos e os possíveis, termo-los 

amado e odiado com a falta de jeito do fanatismo, sondado e rejeitado depois 

com a competência da decepção. Dir-se-á que a um fantasma substituímos 

outro, que as fábulas da idade de ouro valem bem o eterno presente com que 

sonhamos, e que o eu original, fundamento das nossas esperanças, evoca o 

vazio e a ele afinal de contas se reduz? Pois seja! Mas um vazio que dispensa 

plenitude não conterá mais realidade do que toda a que no seu conjunto pos-

sui a história? 28. 

 

Dir-se-á que tal programa é afectado por uma concepção hiper-

individualista do mundo, à revelia das mais elementares e determinantes 

razões sociológicas inerentes ao utopismo, e orientado por uma motiva-

ção hedonista e puramente solipsista? Pelo contrário, o que Cioran, co-

mo todos os pensadores supra-citados, incluindo o marxista Ernst 

Bloch, muito claramente postulam, por vias próprias e diferenciadas de 

reflexão – metafísica, ontológica, sociológica axiológica, estética –, é 

que o indivíduo não é uma abstracção menor por antítese à realidade 

concreta maior que é a comunidade de indivíduos. E não o é – mesmo 

reconhecendo a função determinante que o geral exerce sobre o particu-
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lar – porque é sobretudo a partir da unidade individual, naturalmente 

integrada numa rede de interdependências e influências supra-pessoais, 

que se pode realizar o despertar e o perpetuar de uma difusa ou clara 

aspiração-vontade ideal relativamente ao bem supremo. Esta aspiração-

vontade – que tem a sua origem no "eu original" do eu relativo, que 

promana, digamos assim, do reconhecimento intuitivo pelo eu profundo 

da comum identidade entre si e o outro –, para ter algum coeficiente 

mínimo de sucesso, tem naturalmente de se difundir, de ganhar um élan 

colectivo, de se traduzir em comportamentos (dos mais discretamente 

silenciosos aos mais activamente empenhados, incluindo o comporta-

mento imagético-literário da crítica e da idealização das relações sociais 

que intervêm como a dupla motivação fundamental na composição das 

narrativas ficcionais utópicas). Porém, os efeitos de tal aspiração-

vontade estão fatalmente condenados ao fracasso se ela não arrancar vo-

luntariamente da consciência intuitiva e do instinto, chamemos-lhe as-

sim, de fraternidade universal, consciência e instinto que, justamente, 

por não terem um lugar física e antropologicamente identificável, (na 

sensibilidade, no entendimento, na razão?) – por serem utópicos – são 

genérica e conceptualmente identificados com a dimensão interior e 

original, a mais anónima do ser humano, dimensão onde se projecta o 

"problema do Nós" – na expressão blochiana – ou onde se reflecte o 

"princípio intemporal da nossa natureza" – na expressão de Cioran. É 
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pois esta uma aspiração-vontade originalmente e integralmente utópica, 

não só porque, em geral, é incongruente com a vontade ideológica insti-

tuída, mas, e sobretudo, porque ela aponta para a possibilidade de uma 

essencial transformação ontológica última, uma ruptura do ser com a 

natureza dos seus hábitos, em parte necessários em parte adquiridos; ou, 

para dizer como Henri Bergson, na sua obra capital As Duas Fontes da 

Moral e da Religião (1932) – (obra em que explica a diferença funda-

mental entre a dupla origem, a institucional/ideológica/fechada e a utó-

pica/mística/aberta, do sentido da moral e da religião) –, porque se trata 

de uma aspiração-vontade que tem graus de intensidade quanto ao seu 

indefinido fim último. Fim que determina que na passagem "da solidari-

edade social à fraternidade humana, rompamos com uma certa natureza, 

mas não com toda a natureza. Poder-se-ia dizer, desviando o sentido das 

expressões de Espinosa, que é para regressar à Natureza naturante que 

nos libertamos da Natureza naturada"29 

Porque é precisamente no pulsar inextinguível desta aspiração-

vontade-última, aberta à libertação total do ser e dirigida para a reconci-

liação total do homem consigo e com a sua original unidade (da "natura 

naturata" com a "natura naturans"), que radica, em última análise, o va-

lor daquilo que designámos – obviamente devedores da expressão titu-

lar do livro de juventude de Ernst Bloch – por espírito da utopia; espíri-

to, que tem variadíssimas reificações ôntico-axiológicas, estético-



 928 

literárias e histórico-culturais e que procurámos fundamentar ao longo 

deste trabalho a partir de diferentes áreas do saber das humanidades e 

oferecendo como corpus de análise literária textos, muitos deles clássi-

cos, das literaturas e das culturas portuguesa e inglesa.  

A primeira e óbvia conclusão a que chegamos é que este espírito 

da utopia é indissociável do espírito humano e da sua essencial natureza 

volitiva. Daí a importância que conferimos à teoria idealista do conhe-

cimento, na sua versão schopenhaueriana, para a elucidação deste pos-

tulado.  

A segunda conclusão é que a configuração e materialização des-

se espírito, adentro dos limites da cultura ocidental, está organicamente 

associada aos fundamentos doutrinais – religiosos, antropológicos, filo-

sóficos, literários – dessa cultura, o que é dizer que está gravado na sua 

matriz clássica humanista, e, sobretudo, na sua matriz judaica-cristã. 

Grosso modo, poder-se-á dizer que na primeira das duas matrizes está 

temática e discursivamente decalcado sob a forma de dois registos: um 

primeiro de conceptualização racional-filosófica, fundamentalmente 

impregnado de platonismo (e.g. A República de Platão; a Utopia de Mo-

re), visando a forma ideal de governo político e de organização social 

da cidade (poder-se-ia falar aqui, adentro do espírito geral da utopia, da 

constituição do paradigma utópico-cosmopolita), e um segundo registo 

de representação estético-literária de lugares ou tempos idílicos de feli-
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cidade plena (e.g. a Idade de Ouro, os Campos Elísios, as Ilhas Afortu-

nadas, etc.), evocador tanto da arquetípica nostalgia pelo paraíso como 

da unidade ontológica, original ou final, redonda e perfeita – (paradi-

gma eutópico-pastoral). Na matriz judaica-cristã está também o espírito 

da utopia temática e discursivamente gravado na sua dupla vertente – 

pastoral e cosmopolita – mas requalificado de um sentido sacral e profé-

tico, isto é, investido de um valor de verdade transcendente, modelado 

por uma convicção apologética fideísta e orientado por um princípio de 

razão teleológica, valor, convicção e princípio associados à totalitária 

codificação e explicação verbal do mundo, com a sua piedosa, literal e 

escolástica leitura do conteúdo do Livro de Deus. Neste caso, o espírito 

da utopia, por via da fé doutrinal, e não deixando de reproduzir o senti-

do essencial dos dois paradigmas acima mencionados, manifesta-se, no 

que concerne à modalidade eutópico-pastoral, de diferentes formas: (i) 

desde logo reproduzindo a mesma intenção evocadora do lugar feliz-

eutópico veiculada pela tradição imagética-literária clássica, porém re-

definindo-o segundo os traços sagrados da imagem do paraíso bíblico, 

isto é, do Éden (e.g. Paradise Lost); (ii) depois, conferindo à represen-

tação literária desse lugar ideal uma real, embora indeterminada, locali-

zação na ordem geográfica terrestre, lugar feito objecto de uma descri-

ção material que realça a sua humana inacessibilidade (e.g. Orto do Es-

poso) e que magnetiza a sua demanda – imaginária ou real – pelo espíri-
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to e pela vontade do homem medieval e pós-medieval europeu (e.g. 

Mandeville's Travels; mas também a motivação forte da primeira via-

gem de Colombo às Índias ocidentais); (iii) finalmente, elevando esse 

(não)-lugar-(ideal) à condição de símbolo para significar espiritualmen-

te o termo final de místicas peregrinações ou alquímicas transformações 

da alma (e.g. Boosco Deleitoso; Ennoea; Pilgrim's Progress). Quanto à 

modalidade cosmopolita, o espírito da utopia judeo-cristianizado, diga-

mos assim, para além da sua dimensão puramente simbólica (o termo 

complementar do paraíso simbólico), justapõe ao projecto racionalista 

clássico de organização imanente da polis ideal, a esperança final e pro-

fetizada de uma intervenção transcendente (a descida da Jerusalém Ce-

leste), visando a cosmopolitização do mundo inteiro (e.g. os projectos 

teocráticos-constitucionais dos Fifth Monarchy Men ; a História do Fu-

turo de Padre António Vieira). Neste último caso poder-se-á falar, aden-

tro desta matriz e como que dinamizando o paradigma utópico-

cosmopolita, da constituição do paradigma utópico-profético-

cosmopolita ou utópico-milenarista. Deste modo, os principais e cruci-

ais vectores da matriz judaica-cristã da cultura ocidental marcados pelo 

espírito da utopia são dois, a recapitular: um primeiro vector relativo 

tanto à evocação literária do lugar perfeito criado por Deus na terra (e.g. 

Orto do Esposo) bem assim à narração da demanda do paraíso bíblico 

(e.g. A Vida de Santo Amaro) e dos seus avatares literários, traduções e 
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ramificações de relatos de viagem a continentes desconhecidos (e.g. 

Mandeville's Travels), a ilhas misteriosas (e.g. A Navegação de S Bran-

dão ), a reinos míticos (reino do Prestes João) ou a cidades ortogonais 

(visitadas por Mandeville), tudo sítios identificados como o lugar me-

lhor outro, de sublimação espiritual ou de habitação material; um se-

gundo vector relativo à profecia do milénio, com a sua inerente promes-

sa-esperança de um final feliz, divinamente redimido ou materialmente 

concluído, para a história humana, final este inaugurado pelo empenho 

triunfante de uma entidade messiânica: (i) de um herói divinamente ins-

pirado (a cabeça do quinto império – D. Sebastião ou D. João IV); (ii) 

de um conjunto carismático de indivíduos (e.g. os homens da quinta 

monarquia, os sebastianistas); (iii) de uma classe social providencial 

(e.g. o proletariado de Marx); (iv) de uma nação eleita (o reino de Por-

tugal de Vieira, o Portugal neo-pagão e simbólico de Pessoa, a "Com-

monwealth" inglesa de Milton, a "Giant Albion" simbólica de Blake). 

Assim, o vector profético do espírito da utopia – de origem predomi-

nantemente semita –, associado que está à valorização benigna da ideia 

de futuro, foi, não só claramente constituinte da noção laica e moderna 

de progresso, (e.g "os profetas de Paris", Robert Owen, Antero de 

Quental), como se afirmou, com impressionante intensidade até aos dias 

de hoje, quer (I) como operador de esperança de várias circunstâncias 

históricas, quer (II) como operador hermenêutico de vários domínios do 
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conhecimento, a relembrar: (I) (i) no consolo psicológico e espiritual às 

misérias e carências do presente histórico (e.g. a apocalíptica judaica e o 

milenarismo cristão); (I) (ii) na justificação ou afirmação de uma identi-

dade nacional magnificada pelo seu papel providencial (e.g. a nação 

messiânica – o Portugal da Apologia das Coisas Profetizadas de Vieira; 

a Commonwealth inglesa no Areopagitica de Milton); (I) (iii) no inci-

tamento ao exercício quer de uma acção guerreira heróica e colectiva-

mente mobilizadora (e.g. a Crónica de D. João I de Fernão Lopes), quer 

de uma acção política e radicalmente transformadora (os programas teo-

cráticos dos Fifth Monarchy Men e os programas laicos dos socialismos 

utópico e "científico"); (II) (i) na determinação das leis gerais da evolu-

ção da história que apontam para a consumação apoteótica do processo 

cósmico (e.g. Joachim de Fiore e a sua teoria teológica dos três estados; 

Teilhard de Chardin e a sua teoria paleontológica e biológica em direc-

ção ao ponto ómega); (II) (ii) na revelação da natureza e na evolução do 

conhecimento científico (e.g., a New Atlantis de Francis Bacon; (II) (iii) 

na literatura épica-simbólica de teor messiânico (e.g. o poema Jerusa-

lem, the Emanation of the Giant Albion; de William Blake, o poema 

Mensagem de Fernando Pessoa). 

A terceira conclusão que desejamos salientar é que da autono-

mia, sobreposição, cruzamento e intersecção destes paradigmas do uto-

pismo – o utópico-cosmopolita (estável, de feição clássica), o utópico-
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milenarista (dinâmico, de feição profética) e o eutópico-pastoral (este 

último na sua versão mítico-religiosa, ou na sua versão místico-secular) 

– matizados, quer pela fonte clássica helénica-latina, quer pela judaico-

cristã, ou pelas duas em conjunto, derivam discretas variedades discur-

sivo-literárias, representativas de uma condição existencial ideal, e que 

se distribuem fundamentalmente entre duas motivações ou registos te-

máticos maiores: um primeiro de incidência política-sociológica (as 

condições de vida colectiva são aqui tidas como determinantes na orien-

tação da conduta pessoal), e um segundo de pendor axiológico-

espiritual (as condições de vida social são supervenientes em relação ao 

caminho de perfectibilidade do ser individual). No primeiro caso identi-

ficamos claramente, além de projectos ou programas políticos de trans-

formação social (e.g. Robert Owen) e a sua New View of Society), o gé-

nero literário da utopia tout court., este último com a sua dupla face de 

Janus, com a sua dialéctica temática-discursiva de crítica a valores ideo-

lógicos que se querem negar e de enunciação de valores utópicos que se 

querem afirmar (e.g. News from Nowhere de William Morris; A Modern 

Utopia de H.G: Wells; Island de Aldous Huxley). Falaríamos aqui, res-

pectivamente, da constituição do paradigma utópico-sociológico-

programático e utópico-narrativo-literário. No segundo caso, configura-

se, seja de forma eminentemente espiritual – perspectiva doutrinal-

religiosa –, seja de forma essencialmente ontológica – perspectiva mís-
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tica-existencial –, o que designámos genericamente, e tomando de em-

préstimo a própria distinção mencionada na Utopia de More, por euto-

pia ou género literário eutópico. Esta eutopia, que genericamente repre-

senta uma condição – original ou final – ôntica perfeita e feliz, tocada 

quer pela matriz clássica quer pela matriz judaica-cristã quer por ambas, 

ou manifestando-se de modo simplesmente laica, pode então assumir 

uma tripla configuração discursiva: (i) seja sob um registo evocativo de 

um locus amœnus imaginário onde reina a harmonia total, representação 

nostálgica por uma condição de vida perfeita acabada, (e.g. As doces 

cantilenas que cantavam de Camões, A vida pastoril de Samuel Usque, 

The Garden de Andrew Marvell); (ii) seja sob a forma religiosa de uma 

condição espiritual readquirida ou sublimada (Boosco Deleitoso, En-

noea de Anselmo Caetano, Pilgrim's Progress), (iii) seja ainda sob a va-

riante entópica - para utilizarmos o termo do arquitecto Doxiadis, coin-

cidente com o lugar material existente – de um bom retiro pastoral, lu-

gar de refúgio providenciado pela natureza para a prática da perfectibi-

lidade e da vivência da felicidade humanamente possível (e.g. a nature-

za de grande estilo em The Prelude de William Wordsworth, em Wal-

den de Henry David Thoreau na Cidade e as Serras de Eça de Queirós). 

Neste último caso poder-se-ia falar, adentro do espírito da utopia, da 

constituição do paradigma entópico-pastoral  
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A quarta conclusão prende-se com a reavaliação duma tese con-

sagrada que o devir deste trabalho, não tendo tido propriamente por mo-

tivação principal desmenti-la, de algum modo mitigou: a de que não 

existe na literatura portuguesa nenhum exemplo narrativo, digno de 

menção, com qualidade estética ou com pertinência histórico-cultural, 

que possa ser identificado com o género literário narrativo utópico puro, 

isto é, que se situe claramente sob o cone de luz do próprio modelo lite-

rário incoado por More, ou se não, tal como este modelo foi formalmen-

te caracterizado pelos estudiosos da utopia literária. O estado actual de 

investigação prova que essa tese necessita de ser urgentemente revista e 

que há sinais de que, apesar de o género não ter sido cultivado de forma 

paradigmaticamente relevante e recriado dialogicamente pelos códigos 

semionarrativos dominantes na literatura portuguesa, ele não deixou, 

talvez de forma errática e por isso não canonizável, de se manifestar na 

história da nossa cultura literária30. A novela naturista Irmánia de Ân-

gelo Jorge e o mais recente Utopia III- Relato em Diálogo sobre o modo 

de vida educação costumes em finais do século XX do povo cujas leis e 

civilização descreveu fielmente nos inícios do século XVI o insigne 

Thomas More da autoria de Pina Martins, convocadas num contexto 

preciso do desenvolvimento da nossa tese, são provavelmente dois des-

garrados exemplos de uma zona da cultura literária portuguesa ainda 

por investigar e configurar. Este traçamento a fazer da história do géne-
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ro literário da utopia na literatura portuguesa contrasta flagrantemente 

com a existência de uma vincada tradição na literatura em língua ingle-

sa, cultivadora do género, desde o início do século XVI, com a Utopia 

de More, até ao século XX, com os exemplos de problematização desta 

forma narrativa por H.G. Wells em A Modern Utopia, e da sua pertinen-

te actualização inventiva por Aldous Huxley em Island. Isto, para já não 

referir o negativo da utopia, a anti-utopia ou distopia, relativa tanto aos 

ordenamentos sociais totalitários (e.g. Brave New World (1932) de 

Huxley), como aos efeitos de desumanização provocados por um indi-

gente imperialismo tecnocrático (e.g. The Coming Race (1871) de 

Edward Bulwer Lytton (1803-1873) e The Machine stops (1908) de 

E.M. Forster (1879-1970)31). Trata-se aqui de espécimes literários de 

lúcida ironia, que prolongam uma tradição que vem desde a antiguidade 

clássica, e que, pela negação que empreendem do negativo da utopia, 

não só afirmam e auto-reconstituem o valor – característico do género 

em causa – de denúncia das irracionalidades e de crítica aos males soci-

ais, como se integram, pela sua indissociável qualidade de contraponto 

temático, na grande constelação narrativa utópica, ou naquilo que, numa 

perspectiva histórica e filosófica abrangente, Krishan Kumar designou 

por "modo utópico" e Frank Manuel e Fritzie Manuel por "propensão 

utópica". A análise da trilogia de contos de W. B. Yeats, The Secret Ro-

se, de conteúdo hermético e profetizante, para além de ter servido de 
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demonstração ao desenvolvimento do nosso argumento sobre o vector 

profético da utopia, de algum modo serviu também para demonstrar o 

valor de crítica à utopia desfiguradora, de essência alienante e desuma-

nizante, e de motivação puramente narcísica e egotista. 

Mas as razões para o facto de o género narrativo utópico não ter 

sido cultivado em Portugal com uma continuidade e visibilidade literá-

ria registadas pelos historiadores devem ser múltiplas e certamente de-

vem envolver níveis de explicação históricos, sociológicos, culturais e 

literários discretos e inter-relacionados, que vão desde a indexação da 

Utopia de More nos catálogos dos livros proibidos pela Inquisição qui-

nhentista e seiscentista (cf. supra nota 272, capítulo IV) (razão ideoló-

gica-cultural), até ao desinteresse puro e simples dos nossos escritores 

mais representativos por um género literário esteticamente controverso 

e até limitado quanto às sua virtualidades narrativas (razão estética-

cultural), passando pelo facto de uma tão pequena nação se ter disper-

sado territorialmente por outros espaços culturalmente tão diferencia-

dos, isto é, se ter transportado (utilizando a expressão de António Sér-

gio –) com maior ou menor sentido de tolerância ideológica e de relaci-

onamento com a alteridade étnico-cultural – para os antípodas geográfi-

cos e civilizacionais de si, nesse processo praticando, de facto, e de mo-

do pioneiro, e não ficcionalmente, e de modo sucedâneo, um dos dispo-

sitivos ou regras generativas da sintaxe narrativa da utopia, ou seja, pra-
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ticando a viagem para o ainda-não assinalado lugar outro (razão históri-

ca-cultural). A verdade é que a gesta dos descobrimentos portugueses 

não só inspirou a redacção da primeira utopia nominalmente designada 

e reconhecida como tal, como também serviu de pretexto à materializa-

ção do caleidoscópico espírito da utopia nalguns dos mais notáveis tex-

tos da nossa literatura associados à expansão marítima, nomeadamente, 

na representação edénica do novo mundo feita na Carta de Pêro Vaz de 

Caminha, nos relatos idealizados e de espanto de Duarte Barbosa e de 

Fernão Mendes Pinto diante do exotismo e do cosmopolitismo civiliza-

do, e ainda na imaginada ilha eutópico-pastoral e utópica-profética dos 

amores de Camões. Mas outras razões históricas, para além da censura e 

do transporte, devem existir para justificar a ausência da composição 

sistemática de narrativas utópicas na literatura portuguesa, e que, muito 

provavelmente, têm a ver com profundas idiossincrasias na cultura e na 

mentalidade nacionais, nomeadamente, numa certa indiferença para 

com o conceito moderno de cidadania ou num certo alheamento colecti-

vo de participação cívica no modelo racionalista-sociológico de ideia de 

comunidade (consequentemente, numa ausência de identificação com 

um sistema de organização e de administração social não mitificado, 

abstracto e objectivamente impessoal) em proveito de um apelo emoti-

vo-psicológico por uma imagem matricial da nação, indutora de práticas 

político-administrativas baseadas nas afinidades de sangue, nos laços de 
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família, de classe, de partido, no apelo sagrado da terra ou da região, e 

com efeitos contraditórios (umas vezes socialmente retrógrados, outras 

vezes solidariamente humanos) quanto à eficiência e à justiça global da 

organização e administração da vida colectiva do país. Ora a utopia nar-

rativa ficcional é, fundamentalmente, um precipitado imaginário deter-

minado por uma visão sociológica e racionalista da organização comu-

nitária, um desenho de um projecto de sociedade que se contrapõe à or-

dem instituída, não é propriamente uma representação idealizada de 

uma nação em cuja história se descortina um papel providencial capaz 

de justificar e reconhecer os malogros e as desordens políticas conjectu-

rais (desordens que no veio do milenarismo utópico da cultura portu-

guesa tanto Vieira, como Pessoa e Agostinho da Silva não deixaram 

obviamente de sublinhar, vendo nesse caos um sinal apocalíptico da vo-

cação messiânica nacional). Na utopia narrativa ficcional exibe-se a 

proposta de um modelo social considerado mais perfeito que o modelo 

histórico vigente, não se comunica a convicção de um modelo ideal de 

nação que funcione como sinédoque das qualidades, potencialidades e 

vocações humanas últimas.  

No que toca, portanto, à explicação do contraste entre a visível 

proeminência na cultura literária portuguesa de utopias literárias temati-

camente impregnadas por uma qualquer motivação sociológica e a sua 

continuada presença na cultura inglesa, há provavelmente a considerar o 
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facto desta, ao contrário da primeira, ter sido dramaticamente transfor-

mada e moldada, a partir do séc. XVI, pelos efeitos de uma reforma es-

trutural religiosa, promovida e institucionalizada pelo cabeça da própria 

monarquia, com o apoio e a ratificação do Parlamento. Reforma que, 

adoptada, com variantes doutrinais, nas outras nações da ilha britânica, 

operou como importante factor de transformação do sistema de codifi-

cação ideológico da mentalidade colectiva inglesa e, provavelmente, 

como catalisador de um sentimento de maior consciência gregária-

organizacional, propício à germinação de representações mais abstrac-

tas da sociedade. Consequentemente, mais propício à germinação quer 

de utopias narrativas quer de utopias programáticas-constituicionais, 

como, por exemplo, a seminal seiscentista Oceana de James Harrington, 

que serviu de inspiração à redacção de constituições políticas de estados 

norte-americanos.  

Esta ênfase dada à qualidade programática do utopismo (em sen-

tido lato) inglês por contraste com a sua errática visibilidade no utopis-

mo português não se esbateu mesmo no paradigma do espírito da utopia 

onde ocorrem maiores analogias entre as duas culturas, o profético-

milenarista. É que enquanto os homens da quinta monarquia inglesa fo-

ram fundamentalmente proponentes de modelos bíblicos de organização 

político-administrativa da sociedade milenarista anglocêntrica, o nosso 

Vieira, expoente máximo da visão utópica-profética do quinto império 
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lusocêntrico (porém, crítico maior do quarto império luso-burocrata – 

"Terrivel flagello do mundo foy sempre o papel; mas hoje mais cruel do 

que nunca" – protestou certa vez do púlpito32), fez dessa sua profecia 

milenarista um tratado de certezas futuras. Mas nele deixou apenas bre-

ves sugestões quanto à ontologia, nem uma palavra sequer quanto à so-

ciologia da monarquia universal sob o governo do reino português e do 

seu monarca. O que, vendo bem, está certo, e mais de acordo com o sen-

tido da plena e imprevisível liberdade que assiste ao espírito da utopia 

coado pela matriz judaico-cristã na sua versão profética joaquimita 

(pouco dada a programas de acção concretos, pois como se sabe a idade 

do Espírito Santo é consubstancial da inefável e imprevisível liberda-

de), ou seja, naquela versão que Agostinho da Silva, discípulo de Viei-

ra, diz ser, como vimos, a fonte de inspiração da utopia portuguesa. As-

sim, o país/nação que deu novos mundos ao mundo da utopia, o pa-

ís/nação que, pelo seu pioneirismo descobridor, inspirou o motivo ficci-

onal da alteridade social ideal e a composição da personagem simbólica 

do narrador que pela primeira vez ousou penetrar "in terram utopicam" 

ou, na terminologia freudiana utilizada por Kumar, o país que facultou a 

passagem do id ao ego da expressão literária utópica, que permitiu tor-

nar mais conscientes conteúdos fundamentais que permaneciam no 

magma inconsciente do espírito da utopia, fê-lo de modo involuntaria-

mente diferido, como pre-texto, pelo punho de um humanista inglês, em 
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língua universal latina, mas não cultivou, com deliberada motivação so-

ciológica e qualificada intenção estética, como texto na sua língua ver-

nácula. O que, vendo bem, está certo, pois assim não só se preserva o 

manancial inesgotável das virtualidades utópicas ligadas ao inconscien-

te, isto é, se preserva o espírito da utopia de ser enclausurado, no estilo 

e nas ideias, numa qualquer construção eminentemente racional e tema-

ticamente concentracionária, como também se preserva a qualidade 

substancial do próprio núcleo activo da utopia que é a de ser essencial-

mente uma aporia (neste caso, a aporia da entidade cultural nacional 

fonte de inspiração da composição da primeira utopia com nome pró-

prio não ter fundado uma forte tradição literária em torno das possibili-

dades temática-narrativas abertas pelo carácter genologicamente funda-

dor daquele texto ) 

Quinta e última conclusão. A reificação do espírito da utopia, 

desde a sua modalidade mais humanamente espontânea – do "sonho 

acordado", na expressão de Ernst Bloch –, à sua modalidade mais literá-

ria ou racionalmente pensada, é indissociável da dimensão ontologica-

mente vital do tempo: do tempo passado (com a nostalgia do paraíso), 

do tempo futuro (com a esperança no milénio ou na certeza fideísta ou 

científica de um fim apoteótico da história), do tempo presente (com a 

proposta de um modelo de vida alternativo a um infausto contexto his-

tórico).  
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Todavia, o tempo que mais convém à aporia da utopia (aqui to-

mada no sentido do não-lugar, suporte imprescindível, como muito bem 

viu Agamben, de todos os lugares), é o tempo da aporia de que partici-

pamos, o tempo de que também somos feitos e em que também estamos, 

o tempo que não é percebido pela nossa consciência, o tempo do eu pro-

fundo, o que não cabe em categorias e é irredutível à razão lógica, o 

tempo do eterno presente, simplesmente cronológico e eterno – (falarí-

amos aqui, a propósito desta manifestação, a mais inefável e incompre-

ensível do espírito da utopia, da sua qualidade utópica-acrónica) –; ou, 

nas palavras de Ernst Bloch, a aporia do pulsar intemporal adentro do 

próprio fluxo do tempo, o "obscuro do instante vivido" consubstancial 

ao nó górdio da existência; ou, ainda, para terminar, (e com ele tocamos 

no ponto ómega deste trabalho, em assumida homenagem ao espírito da 

liberdade utópica e àquilo que considerámos ser inextinguível no espíri-

to da utopia, a vontade-aspiração por um indeterminado Summum 

Bonnum situado para além das categorias e dos ídolos que nos assistem, 

incluindo os que têm valor de símbolo nacional-profético-messiânico), 

nas palavras e no estilo mais socraticamente solto do "profeta" utopista 

Agostinho da Silva, a aporia do não-tempo do tempo, o instante crono-

lógico e eterno depositário do "ideal dos ideais", o "de tudo fazer pre-

sente, presente só" para assim regressarmos "à nossa natureza funda-

mental de ser sem compreendermos, de existir tranquilamente sem su-
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jeito nem objecto, de nos instalarmos sossegados no presente."33. Não 

como os animais, diríamos nós, que segundo Schopenhauer vivem no 

eterno presente, mas de acordo com a etimologia inventiva de Agosti-

nho que nos "leva neste momento a supor que o presente no sentido do 

que se oferece tem que ver com um presente cronológico: o que dese-

jaríamos mais dar a alguém, fora quando nos desembaraçamos do que 

nos deram a nós e não queremos, é aquilo que mais queríamos nós pró-

prios ter; então, ao darmos um presente, significamos que o que mais 

queríamos era desembaraçar-nos do passado e do futuro".34 

 

 

 

                                                 
 
 
 

NOTAS DO CAPÍTULO V 
 

 
1 Schopenhauer, Arthur – Le Monde Comme Volonté et Comme Repré-
sentation. Op. Cit., p.1224. (Tradução nossa). 
 
2 Idem. (Tradução nossa). 
 
3 Bloch, Ernst – L'Esprit de l'Utopie. Op. Cit., p.246. (Tradução nossa). 
 
4 Idem, p.333. (Tradução nossa). 
 
5 Cf. supra Capítulo I, ponto 2. 
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11 Esta tese de Bergson, encontrámo-la explicitada no seu ensaio La 
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Bergson, Henri – "La Conscience et la Vie", in L' Énergie Spirituelle. 
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15 Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome I, p.378-379. 
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16 Cf. supra Capítulo II, ponto 1. 
 
17. Blake, William – "Milton", in The Complete Poems. Op. Cit., Pl. 28, 
v. 44-47; v. 50; Pl.29, v.62-66., p. 541. 
Esta representação poética do momento, tida por Blake como uma pul-
sação vital da artéria (a pulsation of the artery)., coincide em absoluto 
com a concepção filosófica de Bloch acerca do instante, tido como um 
pulsar da consciência. Para o filósofo alemão é este "pulsar" que é a 
verdadeira marca da experiência do tempo, neste ponto afastando-se ra-
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tantes." Bloch, Ernst – Le Principe Espérance. Op. Cit., Tome I, p.352. 
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18 Huxley, Aldous – Island. Op. Cit., p. 311-312. 
 
19 Idem, p. 311. 
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entre a essência e a existência, e como comentário ao § 9 do Ser e o 
Tempo, de Heidegger – onde se discorre sobre o tema geral da analítica 
do ser-aí – e a proposição 6.44 do Tratactus, de Wittgenstein, que afir-
ma concretamente,"O que é místico é que o mundo exista, não como o 
mundo é", [in Wittgenstein, Ludwig – Tratado Lógico-Filosófico * In-
vestigações Filosóficas. Trad. e Pref. de M.S Lourenço. Introd. de Tiago 
de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987. p.140. Es-
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30 Vide, a este propósito, o importante estudo da bem documentada an-
tologia de Bastos da Silva Jorge Miguel – Utopias de Cordel e Textos 
Afins. Uma Antologia. Vila Nova de Famalicão: Quasi, 2004, p.7-43. 
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CIVILIZACIONAL - CULTURAL 
 

   Idade de Ouro 
 

e.g. in Trabalhos e Dias - Hesíodo; 
       in Metamorfoses - Ovídio.  

e.g. ´Sonho de Gonzalo`, 
  in The Tempest - William Shakespeare. 

  Paradigma 
 Eutópico - Pastoral 

Lugar Pastoral/ Arcádia  
 
Ilhas Afortunadas 
 
Campos Elísios  

e.g. in Idílios - Teócrito.                         e.g. in Vida Pastoril - Samuel Usque; 
                                                                      in As Doces Cantilenas - Luís Camões. 
e.g. in II Ode Olímpica - Píndaro;         e.g.  Ilha de Próspero,   
       in XVI Epode - Horácio.                   in The Tempest - William Shakespeare.  
e.g. in Odisseia - Homero; 
       in A Eneida - Virgílio. 

 

      
   

Paradigma 
Utópico - Cosmopolita 

Cidade Ideal-Comunidade 
Perfeita  

* 
Cidade Reprovada 

Anti-Utopia 

e.g. in Licurgo - Plutarco;   
       in República - Platão.  
 
 
e.g. in As Aves - Aristófanes. 

e.g. Programas Sociais Utópicos 
e.g. Narrativas Utópicas derivadas  
       do modelo de  Thomas More. 
 
e.g. Brave New World - Aldous Huxley.    

      
  Paradigma O Paraíso Nostálgico - Evocativo e.g. in Paradise Lost  - John Milton.   
  

 
Eutópico - Pastoral 

ou  
Paradigma 

Edénico - Bíblico 

 
O Paraíso Descritivo - Positivo 
 
O Paraíso Simbólico  - Performativo 

 
e.g. in Orto do Esposo; Mandeville´s Travels. 
 
e.g. in Boosco Deleitoso;  Pilgrim´s Progress - John Bunyan.  

 

      
  Paradigma Cidade Celeste e.g. Apocalipse São João / Jerusalém Celeste  
  Utópico - Profético - 

Cosmopolita 
ou 

Paradigma 
 Utópico-Bíblico-  

Milenarista 

 
Milenarismo - Messi-
anismo 

• Apocalíptica Judaica  
 ´A Terra Prometida` 
 ´Quinto Império` 
• Milenarismo Cristão 
 Parusia - Dias do Messias 
     Idade do Espírito Santo 

 
Laicização - Ideia de Progresso. 
e.g. ´Profetas de Paris`; Robert Owen;  
       Antero de Quental. 
Teologia da História - Joaquim Fiore; 
Ponto Ómega - Teilhard Chardin. 

    
 
Profetismo 
 Messiânico - 
Nacionalista 

 
 

                                                          e.g. ´A sétima idade`  na crónica de D. João I - F.Lopes; 
• Historiográfico- Programático                 O quinto império lusocêntrico de P.A. Vieira;  

                                                              O messianismo anglocêntrico de J. Milton. 
 
                                    Profético           e.g. Jerusalem, the Emanation of the Giant Albion - W. Blake;  
• Simbólico-Literário                                  A Mensagem - Fernando Pessoa. 

                                 Anti-Profético  e.g. Rosa Alchemica - W. B. Yeats. 
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ESQUEMA SÍNTESE INDUZIDO E EXEMPLIFICADO COM O CORPUS LITERÁRIO DA TESE 
PARÂMETROS DE ANÁLISE OU (POSSÍVEIS) PARADIGMAS DE ESTUDO DO ESPÍRITO DA UTOPIA 

MOTIVACIONAL - TEMÁTICO 
 
  

Registo temático 
Político - Sociológico 

ou 

Paradigma Utópico - Sociológico - Programático 
(Projectos/ Programas Políticos de Transformação Social) 

e.g. Socialistas Utópicos e Científicos;  
      A New View of Society - Robert Owen. 
 
e.g. Utopia - Thomas More; New Atlantis - Francis Bacon; 

  

 da Perfectibilidade da  Paradigma Utópico - Narrativo - Literário News from Nowhere – W. Morris; Modern Utopia - Wells;   
 Comunidade  (Género narrativo literário - Utopias e Anti-Utopias Lite-

rárias) 
 
 

Paradigma Utópico-Profético-Milenarista 
(Género prospectivo de inspiração bíblica) 

       Island // Brave New World - Aldous Huxley. 
       Irmánia - Ângelo Jorge// Utopia III - Pina Martins 
 
e.g. História do Futuro - Padre António Vieira; 
       A Brief Description of the Fifith Monarchy - William Aspinwall. 

  

      
     

 
Eutopia de Inspiração 
 clássica - humanista 

e.g. in As Doces Cantilenas que Cantavam 
- L. Camões; in Vida Pastoril/ Tribulações 
de Israel - Samuel Usque; in 
The Tempest - William Shakespeare; 
The Garden- Andrew Marvell.  

      
 Registo temático  

Espiritual-Axiológico 
ou 

da Perfectibilidade da Individua-
lidade 

Perspectiva Doutrinal  
Religiosa - Teológica 

 
 

Género Literário Eutópi-
co 

(Locus Amaenus) 

 
Eutopia de Inspiração 

Judaica - Cristã  

 
e.g. in Boosco Deleitoso;  
       in Pilgrim`s Progress - John Bunyan. 

    Eutopia de Inspiração 
Hermética 

e.g. in Ennoea - Anselmo Caetano. 

  Perspectiva Existencial  
 Mística - Ontológica 

   

     Entopia (lugar aqui)  
Paradigma Entópico- 

Pastoral 

e.g. in The Prelude - W. Wordsworth; 
       in A Cidade e as Serras - Eça Queirós. 

      
 Registo temático 

 Histórico - Geográfico (mitifica-
do ou idealizado)  

ou 
da Virtualidade utópica da Via-

gem 

 e.g. As Cidades Maravilha e o Reino de Prestes João  
nas  Mandeville`s Travel`s; a Ilha de Ceilão de Duarte Barbosa;  
a Ilha de Vera Cruz de Pêro Vaz de Caminha;  
a Ilha dos Amores de Luís de Camões; 
a Ilha de Calempluy e a China de Fernão Mendes Pinto. 
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TEMPORAL - REPRESENTATIVO 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA NOSTÁLGICA - REGRESSIVA  
(Orientação: passado) 

e.g. in Vida Pastoril - Samuel Usque; 
       in Paradise Lost - John Milton. 
 

 

 
 

  

PERSPECTIVA COEVA - ALTERNATIVA 
(Orientação: presente) 

e.g. Utopia - Thomas More; 
       Island - Aldous Huxley. 

 

   
 
 

 
 
 

 
Ucrónica- Futurista 

 
e.g. News from Nowhere -  William Morris;  
       New View of Society - Robert Owen. 
        Utopia III – Pina Martins 

   
 
PERSPECTIVA PROGRESSIVA - PROSPECTIVA 
(Orientação: futuro) 

 
 
 
Profética - Nacionalista 

e.g.    História do Futuro - Padre A. Vieira; 
   in  Aeropagitica - John Milton; 
         A Brief Description of the Fifth Monarchy - William Aspinwall; 
         outros projectos teocráticos - constitucionais dos Fifth Monarchy Men. 
e.g. Jerusalem, the Emanation of the Giant Albion - William Blake; 
       Apontamentos sobre o Quinto Império de Fernando Pessoa; 
       Considerando o Quinto Império - Agostinho da Silva. 

  
 
 

 

PERSPECTIVA UTÓPICA//TÓPICA- 
- UCRÓNICA//ACRÓNICA 
(O eterno presente) 

e.g.   ´Vive, Dizes no Presente`-  Alberto Caeiro / Fernando Pessoa; 
   in Island - Aldous Huxley. 
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