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Editorial
Apresentamos o terceiro número da Revista Morus

—

Utopia e

Renascimento.

Em período inferior a três semestres, cumprimos o esforço de
colocar à disposição do leitor especializado um acervo de ensaios,
artigos e de traduções de utopias raras que, em três números, repôs
inequivocamente, o tema utópico sob uma nova luz. A Morus, além de
reorientar o debate no Brasil sobre o problema da utopia, constituiu-se
em canal de amplo aspecto para os pesquisadores do tema, tomado este
sob os ângulos mais variados: a história literária, a teoria dos gêneros,
a ética, a história, a filosofia. Multitemática, multilingüe, a Morus tem
buscado ter em si a forma de seu problema precípuo.
Em seu núcleo há um dossiê temático dedicado ao tema do impacto
da descoberta do Novo Mundo na cultura européia, e o registro
deste impacto na obra de vários autores que se vinculam, direta ou
indiretamente, ao pensamento utópico. Além do dossiê, o leitor
encontrará uma série de artigos circunscritos aos temas da revista, e
duas resenhas que inauguram este novo segmento da revista.
As utopias, um gênero extraordinário em suas efetividades e
conseqüências, nascem com a obra de Thomas Morus, em 1516.
Nela, já há a problemática das viagens de descobertas: um navegante
português, Rafael Hitlodeu, companheiro de Américo Vespúcio, narra
o que viu numa ilha inventada. A imaginação das ilhas desconhecidas,
do país remoto no qual prospera a cidade ideal — matéria básica das
utopias -, não é só imitação literária, mas um hábil recurso para
suprimir, com o álibi da ignorada revelação cristã, a carga inteira da
estrutura ético-religiosa daquela república fictícia. Como resultado,
evita-se o confronto com as normas morais e a dogmática da Igreja.
Seguiram-se à obra de Morus várias utopias escritas em várias línguas.
A utopia, portanto, surge como gênero literário nas circunstâncias
correspondentes ao leque histórico das grandes descobertas, da
constituição dos impérios coloniais, da afirmação das monarquias
absolutas, dos desdobramentos do grande fato Trentino, a Reforma
e a Contra Reforma. Indissociável dos eventos das Descobertas, a
utopia em si mesma acusa o impacto dos descobrimentos marítimos
na cultura européia.
Ao nascer, a utopia adota a forma do discurso testemunhal, como
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diálogo (um elemento integrante do gênero), em que um viajante
conta o que viu no mundo até então desconhecido. Paira sobre as
obras o clima cultural das descobertas, o espírito geral das navegações
(povos estranhos, hábitos inusitados), mas ele é ficcional: o que se
conta, no fundo, é a vida européia transfigurada. Usa-se a parábola:
Utopia é, na verdade, a Inglaterra invertida. A constatação do Inundas
alter permite repensar a vida européia. A descoberta do Novo Mundo
altera o imaginário político europeu.
Tratando de um país longínquo, a utopia possibilita o diálogo com
o mundo do viajante, permitindo, através da comparação, a crítica
da situação social em seu país de origem: estabelece-se um olhar que
coteja a realidade e a obra literária. O viajante tem, na sua essência,
uma função mediadora entre dois mundos, e seu depoimento, que
é em si a utopia, põe realidade e ficção face a face, esta espelhando
aquela, em cujo reflexo aparecem correções, modificações e,
especialmente, inversões. A categoria paradigmática da inversão é
aqui fundamental.
Nadia Minerva, em notável ensaio, estuda uma das constantes do
texto utópico, o recurso à viagem, vista não como mero expediente,
mas como princípio'. A seu ver, a viagem é carregada de simbologia,
podendo ser entendida como caminho para a verdade, constante
mítica e mesmo antropológica. Nela, a relação entre real e ilusório é
estreitíssima. O imaginário estrutura a experiência real, enquanto que
esta serve de base para as elaborações interiores: as fronteiras entre real
e ilusório são, assim, indefinidas. Paralelamente, na utopia, o ideal
se sobrepõe ao real com o mesmo compromisso que, na viagem, une
real e ilusório: as fronteiras entre verdadeiro e falso se diluem. Para
Minerva, o interesse do texto utópico está não somente no projeto
em si, mas também na maneira de contá-lo e no agenciamento das
diversas unidades narrativas. A autora mostra a articulação da aventura,
da ação e do movimento, próprios da viagem, em um gênero feito,
paradoxalmente, mais de conceitos que de ações.

'MINERVA Nadia. "Viaggi
In utopia , Note su alcuni
romanzi dei secoli XVII e
xvill" em Utopia e... arnici e
nemiri de/genere utopico nella
letteratura frnncese, Ravenna:
Longo Editore, 1995.
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Em períodos mais posteriores à obra de Thomas Morus, o elemento
romanesco é mais desenvolvido, mais verossímil, aproximando a
utopia do relato de viagem, onde estão presentes duas modalidades
de apresentação: a descritiva e a narrativa. De fato, o relato de viagem
contém em si o relato de aventuras e exposição didática, alimenta
verdadeira trama, nele existem ações concatenadas e princípio de
causalidade. Com efeito, se algumas utopias são secas e essenciais,
restritas à ossatura, outras apresentam, como narrativa, substanciosos
elementos fantásticos e de aventura. O desenvolvimento desta
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modalidade ou estilo de utopia é observável a partir do século XVII,
quando então se pode falar em "romance utópico", efetividades
literárias que podem ser identificadas com as viagens imaginárias e
com os relatos de viagern 2. Os utopistas inspiraram-se nos relatos
de exploradores e nos textos dos naturalistas em suas descrições,
apropriando-se das descrições de lugares, de cenários, as peripécias,
a trama narrativa. É evidente, pois, o impacto das descobertas
geográficas no imaginário utópico.
Um dos resultados deste procedimento está no fato de que a geografia
utópica passa a ser verossímil, a ficção pura dando lugar ao realismo
narrativo, alimentado que é por uma correspondência na realidade.
Ganha, deste modo, a confiança do leitor. A viagem autentica e
estrutura a utopia, tornando-a veraz e mais eficiente.Os utopistas
extraíram dos relatos de viajantes não apenas o detalhamento
dos cenários naturais, como também procedimentos narrativos e
estratégias retóricas, que agregam veracidade ao texto, como por
exemplo a narração em primeira pessoa, conforme o modelo dos diários
de bordo, dando a clara impressão de ser o utopista um viajante que
testemunhou tudo aquilo que escreve de modo veraz, e o uso de léxico
especializado em descrições minuciosas da fauna, da flora e outros
aspectos do mundo descoberto.
A adoção da narrativa retrospectiva, em primeira pessoa, que segue
o fluxo da memória e do testemunho, traz a utopia para o acervo
das obras literárias que contribuíram para o próprio nascimento do
romance enquanto gênero literário.
Ainda segundo Nadia Minerva, o relato de viagen;1 se funda sobre o
princípio da legibilidade do mundo. Ele pode perder a dimensão de
movimento para tornar-se descrição da realidade encontrada e catálogo
de seus componentes. A utopia, por sua vez, é a descrição de uma
imagem ilusória mostrada como se fosse real. No relato de viagem e
na utopia estão estreitamente articuladas as categorias do verdadeiro,
do verossímil e do ilusório. Por outro lado, sendo a descrição de um
mundo perfeito, racionalmente pensado, que se quer autêntico, a
utopia pretende fugir do ilusório fazendo recurso às características do
relato de viagem. Lugar de nenhum lugar, ilha recortada do mundo da
nossa civilização, projeção em uma dimensão imaginária de um estado
de coisas que não tem nenhuma correspondência com a realidade
contingente, a utopia é, portanto, ilusão que finge ser real e que, do
real, assume todos os detalhes, todos os traços, para desenhar um
quadro vivo. Por isto a utopia se mostra em movimento, se teatraliza,
procura efeitos capazes de suscitar a impressão de encontrar-se em
MINERVA, op. cit., p. 42.
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contato direto com a realidade e não com uma das suas representações,
para dar um corpo àquilo que na realidade não existe. Certamente,
um dos aspectos mais singulares da utopia é esta estreita trama de
categorias que normalmente caminham sobre duas vias paralelas: o
puramente ideal e o imaginário se cruzam com o real, o ser com o
devir'.
Esta edição da Revista Morus abre com o artigo Le .Jardin des Délices
de Jéróme Bosch: Une utopie du désir sublime', de Claude Gilbert Dubois,
que discute o significado do célebre tríptico de Hieronimus Bosch,
O Jardim das Delícias, cujo título se manteve devido a uma tradição
arbitrariamente instaurada, já que o pintor não havia intitulado
sua obra. Na primeira parte de seu artigo, Dubois aprofunda duas
interpretações distintas do quadro. Segundo a mais antiga, Bosch teria
realizado uma ilustração clássica da seqüência teológica do cristianismo
mais ortodoxo, representada pelos momentos da criação da inocência,
da degradação terrena e da punição após a morte. A esta interpretação,
no entanto, se opõe outra, que vê no painel central o paraíso, onde
se dá a realização de jogos eróticos em uma atmosfera de beatitude
e inocência. Na segunda parte, o autor se interessa pela concepção
teológica da obra. Segundo a interpretação tradicional, corroborada
pela atmosfera trágica da época do pintor, o fim da Idade Média, em
que se manifesta um cristianismo pessimista, o tríptico não ilustraria
a redenção, conceito essencial da teologia da salvação cristã. Dubois,
no entanto, demonstrará que, ao contrário, a presença do redentor se
encontra multiplicada nos diversos painéis.
-

Cosimo Quarta, em Utopia: gênese de uma palavra chave, busca
voltar às origens da palavra "utopia", para entender seu sentido
originário, liberando-a, assim, das incrustações que, segundo o autor,
sedimentadas ao longo dos séculos, deturparam-na a ponto de torná-la
quase irreconhecível. Para tal, examina a gênese do termo, ressaltando
que este é um dos aspectos mais negligenciados pelos estudiosos da
obra de Morus. Assim, reconstrói as circunstâncias e os eventos que
levaram à cunhagem do termo que, "embora tendo tido muita fortuna,
tem sido, contudo — por causa de sua originária ambigüidade, ou
melhor, polissemia — fonte de muitos e graves equívocos no plano
conceitual".
-

Arrigo Colombo, em Formas da utopia — As muitas formas e a tensão
única em direção à sociedade de justiça, faz um percurso pelos vários
sentidos da palavra utopia, desde a obra inaugural de Morus, vista
pelo autor como descrição de um modelo político exemplar, inspirada
nos pontos basilares de um arquétipo utópico, ou seja, de um projeto
'Idem, ibidem, p. 52-53.
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que exprime as estruturas constitutivos de uma sociedade de justiça.
O livro de Morus "torna-se um modelo histórico que perpassa toda a
modernidade; traduz se em um gênero literário, ou político literário" .
Partindo, portanto, de Morus, Colombo analisa o fenômeno utópico
na modernidade — como um processo de caráter dinâmico, criativo,
continuamente inovador, estendido sobre o futuro e que corresponde
ao processo construtivo de uma sociedade de justiça — , passando
pelos primeiros utopistas e a grande produção de escritos utópicos,
pela crítica marx-engelsiana e o "ponto de desvio" causado por ela
(e por suas leituras), chegando a abordar os grandes estudiosos do
pensamento utópico no século XX, principalmente Mannheim e
Bloch, como autores que delimitam a utopia em sentido histórico e,
assim, alargam o seu significado.
-

-

O artigo de Christian Rivoletti, intitulado Strategie della finzione
nelle utopie dei Cinquecento europeo — Sulla ricezione dell'Utopia di
Thomas More nei testi di Eberlin von Günzburg, Antonio Brucioli, Anton
Francesco Doni, Kaspar Stiblin e Tommaso Campanella, dá ênfase à

combinação entre esforço intelectual — ressaltando o caráter lúdico
do escrito como estratégia ficcional - e empenho político na Utopia
de Morus, o que faz o autor desenvolver sua análise numa perspectiva
histórico-estética, ou seja, a da recepção da obra moreana em diferentes
momentos e ambientes também diversos, quais sejam: 1) o dos leitores
humanistas do texto; 2) o de suas traduções em linguas vernáculos; e 3)
o da produção européia de textos utópicos. Rivoletti procura também
traçar uma tipologia das estratégias ficcionais em Morus, individuando
elementos como a predominância do testemunho direto sobre a
dialética argumentativa, a extensão imaginária das dimensões espaciais,
o valor metafórico da viagem, o jogo onomástico ressaltando o caráter
paradoxal do texto e a inclusão, no texto, de um juízo discordante.
O editor desta revista, em Utopie, dystopie et histoire, propõe algumas
reflexões acerca dos termos "utopia" e "distopia", traçando alguns
paralelos. Estabelece dois princípios para o surgimento das utopias:
1) a experiência histórica, como metáfora; e 2) uma Idéia, enquanto
construção abstrata que desce do Céu para a Terra. As distopias
surgem, em sua maior parte, deste segundo princípio, sendo derivadas
das utopias desligadas do mundo empiricamente concreto. Outros
pontos de contraste são expostos, como o hiato entre a História real
e o espaço reservado para as projeções nas utopias e a continuidade
das distopias com o processo histórico, enfatizando suas tendências
negativas. Divergente também é o fato de que, enquanto nas utopias
a estrutura negativa da organização humana existente é sobreposta à
estrutura positiva da Cidade Ideal, nas distopias, a realidade não apenas
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é assumida tal qual é, mas as suas práticas e tendências negativas,
desenvolvidas e ampliadas, fornecem o material para a edificação de
um mundo grotesco.
Jean-Michel Racault, em seu artigo intitulado La question des langues
dans "L'Utopie" de Thomas More, analisa o problema das línguas na
obra paradigmática de Morus, alargando o sentido da questão a todas
as formas de troca lingüística que problematizam a utopia enquanto
texto literário, levando em conta não somente as línguas inventadas
pelos utopistas, mas também outras, que afetam real ou ficticiamente o
texto utópico, especialmente a língua do viajante-narrador, aquela com
a qual ele escreve seu relato e a que usa para se comunicar com o leitor.
Racault leva ainda em consideração os fenômenos de interferência
lingüística ligados aos problemas de tradução, da diversidade dos
sistemas gráficos, da questão do livro como vetor de alteridade e da
função mediadora da linguagem.
No artigo No sertão do Maranhão, o império das Américas — Planos
racionais de povoamento nos roteiros de viagem do Grão-Pará e Maranhão
do séc. XVIII, Maria Lucia Abaurre Gnerre procura mapear um

repertório de temas utópicos, originários das utopias dos séc. XVI e
XVII, que reverberam em textos de viajantes que percorrem o estado
do Grão-Pará e Maranhão no século XVIII. Através da análise de
um importante relato de viagem, o anônimo Roteiro do Maranhão a
Goyaz pela capitania do Piauí e de outros textos pertencentes a este
mesmo gênero, produzidos na segunda metade do séc. XVIII, a autora
busca identificar as marcas de um substrato utópico que se faz presente
nestes textos, além de compreender de que modo as utopias servem
como embasamento para planos reais de povoamento e colonização
de regiões enormes e incivilizadas.
***

Abrindo o dossiê "O impacto da descoberta do Novo Mundo
na cultura européia", temos o artigo de Andrea Battistini, Dois
exploradores em cotejo: os novos mundos de Colombo e Galileu, que nos
apresenta um vasto panorama referente à repercussão das descobertas
dos dois exploradores, com ênfase na função retórica que as evocações
de tais descobertas cumpria nos escritos do tardo Cinquecento e Seicento,
numa gradual predominância das "descobertas astronômicas, que
se apóiam sobre fundamento celeste", sobre "a contingência mais
efêmera da descoberta da América, de natureza "terrestre" e, por isso,
deteriorável".
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No artigo O impacto das descobertas geográficas na concepção política
e social da utopia, Frank Lestringant desenvolve a relação entre
utopias e viagens de descoberta em quatro partes: a primeira trata
das interferências de viagens reais - acontecidas em um mundo real
equivalente a um arquipélago geográfico e confessional - na Utopia,
significativamente uma ilha; na segunda, o autor ressalta o papel
de Luciano como fundador de boa parte do utopismo, fundando a
declamatio, um gênero retórico-filosófico especialmente desenvolvido
no Renascimento definido pelo jogo e pela ficção, tendo por objeto
o "real-irreal"; a terceira parte discute o cotejo da vida dos habitantes
de terras longínquas com os europeus, intensificado pelas viagens
de descoberta, encontrado em autores como Vespúcio, Cartier,
Montaigne, Lescarbot, dentre outros; por fim, a quarta parte trata
de Le Royame d'Antangil (1616) que, conforme Lestringant, seria
a segunda utopia escrita na França, bastante próxima do modelo
moreano, e a primeira a ilustrar o mito da terra austral.
O objeto do artigo de Maria Moneti Codignola, Filosofi, utopisti,
selvaggi, é a mudança de paradigma - de estrutura logicoepistemológica, de significado e de intenções — que intervém na utopia
da era moderna, em relação à utopia clássica e, mais especificamente,
platônica, devido ao efeito da revolução filosófica e espiritual produzida
pelo encontro da cultura européia com as estruturas lógicas e
episternológicas das chamadas "sociedades selvagens" do novo mundo.
A autora leva em consideração as utopias em sentido estrito, mas
também pensadores como Mannheim e Bloch, procurando entender
como a utopia redefiniu seu próprio status ao longo das principais
revoluções filosóficas da era moderna.
Em Il viaggio di Bougainville, le rifiessioni di Diderot e [utopia della
felicità secondo natura, Claudio De Boni analisa a relação entre a
expansão do mundo real e sua conseqüência, a "descoberta" literária
de lugares inexistentes nos quais são projetados os desejos de
aperfeiçoamento social no âmbito do século das Luzes, quando a
descoberta de novas terras à margem da civilização alimenta o mito
da "ilha feliz", estreitamente ligado ao motivo iluminista do estado
de natureza como termo de confronto e de juízo. De Boni analisará
dois autores que se inserem nesta rede de relações: Louis-Antoine
de Bougainville, autor do relato de viagem de uma das mais longas e
celebradas viagens reais do século dezoito, e o filósofo Denis Diderot,
autor do Supplément au voyage de Bougainville, de 1772.
Antonio Edmilson Martins Rodrigues, em América renascentista — um
ensaio: as experiências modernas no espaço da Baía da Guanabara — a
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dupla fundação da cidade do Rio de Janeiro: entre utopias e ideais,defende

a idéia de que a cidade do Rio de Janeiro não nasceu como feitoria,
estando "mais próxima de uma cidade de ladrilhadores, aproximada
de uma cidade clássica, e apresentava-se possuindo duas portas, uma
para a Europa e outra para o interior da América e uma esfera política
capaz de animá-la com a idéia de um governo de colonos" — o que lhe
possibilita ver a América como invenção renascentista.
José Alexandrino de Souza Filho, em A arte do blefe: Montai gne
e o "mito do bom selvagem", analisa e discute o célebre episódio da
visita dos índios canibais brasileiros à França, tal como o escritor e
filósofo Michel de Montaigne o descreveu no ensaio "Dos Canibais",
demonstrando que ele foi inventado a partir de determinados fatos
históricos, que o ensaísta alterou em prol dos seus objetivos literários,
intelectuais e políticos. Historicamente falando, o autor considera
tanto a visita quanto a "conversação" com os indígenas um blefe;
literariamente, ele a julga uma pequena obra-prima de sagacidade e
imaginação criadora. Num segundo momento são trazidas à luz, com
base em documentos, as verdadeiras circunstâncias históricas que
serviram de inspiração ao ensaísta francês, qual o suporte bibliográfico
de que se serviu e como esses elementos aparecem no texto.
O andrógino, o hermafrodita, o canibal e o selvagem: habitantes de terras
utópicas, de Ana Cláudia Romano Ribeiro, discute o sentido dos

significados atribuídos a estes quatro tipos de habitantes de terras
utópicas expondo, em um primeiro momento, a origem e localização
histórica dos mitos do andrógino, mítica expressão da completude,
e do hermafrodita, seu contrário híbrido e desarmônico; em um
segundo momento, analisa como o andrógino platônico torna-se o
termo de comparação entre europeus e selvagens em "Dos canibais",
de Montaigne; e em um terceiro momento, relaciona os dois mitos
aos habitantes bissexuados de duas utopias francesas do século XVII:
A Ilha dos Hermafroditas, atribuída a Artus Thomas, e A Terra Austral
Conhecida, de Gabriel de Foigny.
Maria de Fátima Costa investiga um mito geográfico, surgido no
interior da América Meridional: o da Laguna dos Xarayes, em
La Laguna de los Xarayes. Un lugar en la geografia maravillosa de
Sudamerica. Para tal, a autora acompanha sua invenção através das

narrativas do século XVI, seus meios de difusão através de mapas dos
séculos XVII e XVIII, e, por fim, sua dissipação durante os trabalhos
de demarcação delimites, realizados durante a década de 1750, depois
do Tratado de Madrid.
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Emerson Tin apresenta a tradução de doze d' As Cartas freguesas,
escritas em 1752 por Jean-Henri Maubert de Gouvest. Nelas, um
"Iroquês, de nome Igli, é enviado pela assembléia de valentes de seu
povo para estudar os costumes dos europeus. As Cartas freguesas,
escritas ao amigo Alha, são o resultado dessa viagem, em que o
selvagem iroquês se depara com o civilizado mundo francês do reinado
de Luís XV. Ou, melhor dizendo, o civilizado iroquês se depara
com o selvagem mundo francês do reinado de Luís XV". Mais do
que mera cópia das Cartas Persas do Barão de Montesquieu, como
foram consideradas, as Cartas freguesas, com sua crítica à religião, aos
costumes da sociedade francesa e ao governo monárquico, configuramse "como mais um dos inúmeros escritos que levariam a monarquia
francesa ao desmoronamento, quatro décadas depois".
O artigo de Raymond Trousson, O Mito americano: utopias e viagens
imaginárias desde a Renascença, empreende uma ampla retomada da
"ilusão americana" em cinco séculos de literatura utópica, em que
a América, ornada inicialmente pelo prestígio dos desconhecidos
longínquos, vestígio da idade de ouro na terra prometida, pátria do
bom selvagem, espaço virgem aberto às comunidades de boa vontade,
torna-se, paulatinamente, exemplo de anticivilização, de antihumanismo, como se vê nas distopias, mas sem a qual, este gênero
literário não teria podido desabrochar tão largamente.
Inaugurando a sessão de resenhas, a Morus 3 traz Ciudades en Utopia.
En torno a un estudio de la ciudad ideal, de Hanno Walter Kruft, escrita
por Pablo Diener, que apresenta a proposta do autor de Stãdte in
Utopia. Die Idealstadt vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, lúcida, inovadora
-

e atenta a seguir uma perspectiva problemática e multidisciplinar para
uma compreensão cabal da cidade ideal, considerando componentes
históricos, artísticos, filosóficos, éticos, estéticos, além de questões no
âmbito da sociblogia.
Por fim, a resenha de Susana Souto Silva, Utopia em várias perspectivas,
nos apresenta o número especial da Revista Leitura, do Programa
de Pós-Graduação em Letras e Lingüística/UFAL, que tem tema
homônimo ao núcleo de pesquisadores da Universidade Federal de
Alagoas que o organizou: Literatura & Utopia.
Boa leitura.
Carlos Eduardo Orne/as Berriel
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