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APRESENTACÃO 

"Descobri que uma novela não tem 
nada que ver, em primeira! instância, com 
a palavra. Escrever uma novela é uma 
tarefa cosmológica, como a narrada no 
Génesis". 

Umberto Eco (Apostillas a 
E/ Nombre de la Rosa) 

Antes que Umberto Eco mesmo dissesse 
alguma palavra sobre o seu estonteante 
romance (ou que tivéssemos ciência do 
pronunciamento publicado pela revista 
italiana Alfabeta , n949, 1983). andamos 
tentando discutir e entender O nome da 
rosa. Duas noites. Um público grande. 
Dois preletores por vez (ou três, tomando 
em conta as breves e provocadoras 
introduções do coordenador dos debates); 
e mais as intervenções de todos os cantos 
do não pequeno salão de uma igreja -
justamente uma paróquia franciscana -
que reun iu leitores do novo best·seller 
mundial e brasileiro (22 edições até 
agora). Rel igiosos e não crentes, teólogos 
e cientistas sociais, leitores confundidos e 
simples curiosos - todos pareciam buscar 
uma chave interpretativa, um caminho; 
não necessariamente o do labirinto de 
espaços e tempos apocalfpticos e 
semióticos, nos quais se perde e se 
reencontra o gênio de um 
teólogo-detetive, mas o próprio sentido 
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simbólico de uma obra.que incorpora os 
campos do conhecimento humano que 
mais desafiam o nosso pensamento e a 
nossa existência. 

O resultado desta tentativa, promovida 
pelo Instituto de Estudos da Religião, 
aparece neste volume de Comunicaç{Jes 
do /SER. Além de um franciscano e um 
beneditino (figuras chave do romance). 
temos as interpretações de um filósofo e 
de uma especialista em literatura. As 
possibilidades de análises e de projeções 
da obra de Eco nos assustam por sua 
atualidade, embora trate ela de formas de 
pensar e de agir de uma época tão 
distante. Isto se deve, como diz o autor 
no comentário referido, a que a Idade 
Média é a nossa infânda - e nela se 
gestaram os processos e idéias que nos 
dirigem de muitas formas até os 
dias de hoje. 

O nome da rosa nos põe frente a esse 
mundo tão pouco conhecido, mas nunca 
perdido. Nesse sentido, o trabalho dos 
nossos intérpretes, que agora divulgamos, 
foi tão criativo quanto a própria obra de 
Umberto Eco (Inventa perficere non 
ingloria . . . ), tarefa que o autor se recusa 
a fazer. "Um escritor" -diz ele - "nio 
deve oferecer interpretações de sua 



própria obra, do contrário não haveria 
escrito uma novela, que é um instrumento 
para produzir interpretações". Adiante 
volta a afirmar: "O autor não deve 
interpretar. Mas pode contar porque e 
como escreveu". 

No artigo referido Umberto Eco conta 
longamente de sua paixão pelo medievo, 
do gosto de andar escarafunchando e 
microfilmando manuscritos impossfveis, 
não como obrigação, mas como hobby; 
da tentação de penetrar no impenetrável 
mundo das ·origens e do final de todas as 
coisas; o labor de construir o mundo de 
sua novela, antes de encontrar as palavras 
que o vão descrever. "O problema é 
construir o mundo, as palavras virão por 
si. Rem tttne, verba sequentur" . .. E 
depois fala dos problemas que 
acompanham a livre criação, com as suas 
premissas e restrições. Os diálogos (em 
que medida deveriam ser medievais?); a 
engrenagem das vozes ou das :nstãncias 
narrativas (corno contar uma história 
narrada por outrem?); o ritmo (em 
literatura o ritmo não depende das frases 
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mas dos acontecimentos) ; o leitor (a 
quem esperava como leitor, e como 
distraí-lo e interessá-lo?) ; e o t ítulo (algo 
que não fosse uma chave interpretativa 
imediata, que não limitasse as idéias - e 
que ele descobre quase por casual idade : 
"a rosa é uma figura simbólica tão densa 
de significado que quase não tem 
nenhum") . 

E nem falemos dos conteúdos teológicos, 
filosóficos, históricos, policiais - a 
construção do mundo do romance - , 
que deles tratam os nossos intérpretes de 
Umberto Eco. Assim como o texto de 
Eco, o dos intérpretes produz seus 
próprios efeitos. 

Sem que se desvende o mistér io. Inclus ive 
o mistério de um autor como o que 
debatemos - que pronunciou também 
um enigma ao afirmar: "o autor deveria 
morrer depois de haver escrito. Para não 
perturbar o caminho do texto". 

Weldo Cesar 



O NOME DA ROSA 

INTRODUCAO ao 1~ dia , 

PIERRE SANCHIS 

O nome da rosa . .. Um livro de sucesso, 
que se mantém há vinte semanas no 
primeiro lugar na lista dos best-sellers, 
apreciado - ou pelo menos lido com 
paixão - por todas, ou quase todas as 
idades, em todos os meios intelectuais e 
em amplas faixas do grande público. 
Jovens que procuram nele um romance 
policial diferente e, ao que parece, 
acham-no muitas vezes mal feito; leitores 
religiosos que se dividem, alguns vendo 
nele um momento de hostilidade à 
religião e à Igreja, outros encontrando 
através dele a experiência de um sentir de 
raízes, de um remexer de problemas que 
dizem respeito à sua mais rica intimidade; 
leitores não religiosos - ou 
não-mais-religiosos - que experimentam 
nele a fruição de um mundo fascinante, 
talvez desconhecido na sua complexidade, 
sua riqueza, seus matizes ou simplesmente 
(também esta opinião se expressou) um 
exerc(cio artificialmente brilhante de 
erudição. Para muitos, em todo o {;aso, 
de uns e outros, esse livro constitui· a 
revelação da importância da espessura -
psicológica, m(stica, poHtica -de uma 
época desconhecida ou simplesmente 
globalizada em estereótipos 
simplificadores. 

Mas isso tudo - este amplo afresco - no 

5 

qual se articulam, se opõem e também se 
misturam até o ponto de, às vezes, 
identificarem-se papas e reis, padres e 
povo, intelecto e paixão, paixão da 
verdade e paixão da fantasia, sangue e 
ouro, vida e morte, algozes e mártires, 
poder e pavor, abjeção e glória, 
transparência e sectarismo, homens e 
bichos, monstros e anjos, Deus e diabo, 
. .. latim e vernáculo- por mais rico que 
seja, e se fosse simplesmente histórico, 
não bastaria para explicar a sedução, o 
verdadeiro fascínio provocado no mundo 
inteiro por essa obra. 

O que mais tem, pois, este livro, além do 
apelo da moda, que fale tão intensamente 
a tantos de nós, que nos fale de nós 
próprios, quem sabe, ou pelo menos de 
problemas (e não s6 no plan<.. 
propriamente religioso) nos quais, 
individual e coletivamente, nos sentimos 
tão profundamente envolvidos? 

Existem, de fato, dois planos diacrônicos, 
dois momentos para uma poss(vel 
interpretação: o livro inteiro, além da 
situação histórica em que localiza a sua 
narrativa, bem poderia ser uma imensa 
parábola, uma alegoria, como diziam os 
antigos, de outros tempos e, quem sabe, 
entre eles, do nosso .. . 



Adverte-nos a ironia do autor (não Adso, 
mas Umberto Eco) na sua Introdução: 
"Sinto-me livre agora para narrar, por 
simples prazer tabulador, a história de 
Adso de Melk, experimento conforto 
e consolação em constatar quão 
incomensuravelmente está ela distanciada 
no telllPO (já que agora o despertar da 
razão expulsou todos os monstros que 
havia gerado o seu sono), quão 
gloriosamente afastada dos tempos em 
que vivemos, intemporal mente alheia às 
nossas esperanças e ãs nossas certezas". 

E bem provável que seja, em boa parte, 
- apesar destas I inhas ou, talvez, por 
causa delas - a surda suspeita, 
constantemente presente no leitor no 
decorrer de sua leitura, de ÇJUe os tempos 
de Adso e de Guilherme não estão assim 
tão afastados dos nossos, que nos prende 
com tal intensidade a este livro. 

Para abordár tão rica complexidade, 
vários enfoques seriampossfveis: o 
histórico, o psicológico, o romanesco, o 
policial, o filosófico, o religioso - e, 
especificamente, o. teológico- o político, 
o literário, o antropológico . . . cada um 
levantando uma problemática diferente. 
Era preciso escolher. 

Impunha-se, em primeiro lugar, uma visão 
e uma vivência diretamente religiosas, um 
enfoque em que a Religião seja Sujeito. 
Aqui, a palavra pertencia, de direito, aos 
continuadores das duas tradições - duas 
ordens religiosas - em torno das quais é 
tecida a trama do livro: Beneditinos e 
Franciscanos. "S. Bento" e "Sto. 
Antonio", as duas montanhas sagradas do 
Rio de Janeiro (e, para ser completo o 
simbolismo, era preciso também convocar 
a terceira, a do povo, "a Penha"). Assim 

esta noite, Frei Leonardo Boff, teólogo e 
professor de Teologia, representante 
exrmio entre nós da linhagem que 
prolonga até o hoje de nossa América 
Latina um dos eixos quei atravessam esse 
romance - como também atravessa a 
história, sempre o mesmo e sempre outro : 
Cristo ·e os Pobres. 

Amanhã, D. João Evangelista!-Enout. 
diretor da revista Liturgia e Vida,- onde 
publicou, desse livro de Eco, uma resenha 
elegante, sensível, pensada - e sobretudo 
monje de São Bento (e não São 
Benedito ... ). animado até hoje de seu 
canto e fortaleza de Deus - aquela que já 
queimou, neste romance, mas tantas vezes 
renasceu das cinzas na história, ela 
também sempre a mesma e sempre outra. 

Impunha-se, da mesma forma, o 
testemunho de uma reflexão lavrada nos 
termos de disciplinas profanas, para quem 
o "religioso" é objeto de análise. Hoje, 
um filósofo e professor de Filosofia, o 
prof. José Américo Pessanha, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
que, além de proporcionar à inteligência 
nacional o acervo cultural que constituem 

· as coleções da Editora Abril, que ele 
coordenou (como Os Pensadores). é 
freqüentador assíduo de um campo do 
pensar suficientemente afastado do 
tempo cronológico! desse livro, mas nele 
constantemente presente na sua 
potencialidade dialética: o mundo dos 
filósofos gregos. Amanhã, uma cr ítica de 
literatura, a profª Célia Pedrosa, 
professora de Teoria da Literatura 
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na Pontifkia Universidade do 
Rio de Janeiro. 

Esse entrecruzar de interesses vários sobre 
o fenômeno cultural, e especificamente o 



fenômeno rel igioso - os que o vivem de 
dentro, os que o estudam de fora, 
eventualmente os que tentam 
transformar a sua própria vivência em 
campo reflexo de observação .. e análise -
define, aliás, o espaço próprio de uma 
instituição, o Instituto de Estudos da 
Religião (ISER), e explica o fato de haver 
êla tomado a iniciativa desse debate, bem 
como lhe determinar o espírito : nem 
polémica nem confronto, mas Debate, 
entre perspectivas e enfoques, entre 
experiências e opin iões, entre vivências 
e convicções - a dos expositores e, 
depois, as de todos nós - com vistas ã 
alargar, complementar, corrigir, 
enriquecer a nossa compreensão desta 
obía e tentar responder a dúvida 
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angustiada do velho monge Adso, quando, 
tendo acabado de escrever, e tentando 
entender a trama da sua mensagem, ele 
entrega ao leitor uma última e 
desalentada conclusão: "~ duro, para 
um velho monge, no limiar da morte, não 
saber se a carta que ele escreveu tem um 
certo sentido escond!do, mais do que um, 
quem sabe, muitos,- ou nenhum". 

Antes de passar a pal&vra ao primeiro dos 
expositores de hoje, quero agradecer, em 
nome do ISER e em nome de todos nós, 
ao Frei Orlando, pároco desta paróquia 
de I'Ja.Sa. da Paz, que nos abriu este salão 
e aceitou acolher as nossas reuniões de 
paz, em torno de uma história de 
tanta guerra. 



Filosofia e Teologia numa 
epopéia policial da idade média 

JOSE AME RICO MOTTA PESSANHA 
Professor de Filosofia da UF RJ 

O romance de Umberto Eco permite 
várias entradas para uma leitura filosófica. 

Pode-se, por exemplo, tomá-lo como um 
painel histórico- um painel vivo, 
dramatizado, do polêmico panorama das 
idéias da Idade Média. De fato, para quem 
deseje penetrar em determinados aspectos 
do pensamento medieval, a obra de Eco 
pode ser de grande utilidade. As idéias 
filosóficas estão af apresentadas não de 
forma fria e abstraia - como 
freqüentemente ocorre nos tratados e nas 
histórias da filosofia - mas, ao contrário, 
surgem dramatizadas, cheias de calor e 
vida, pois apresentadas por pessoas que as 
defendem como suas verdades, colocando 
nessa defesa uma grande carga de paixão, 
de amor ou de ódio. As diferentes teses 
filosóficas surgem, assim, inseridas no 
cotidiano dessas personalidades - os 
personagens centrais do romance. Surgem 
encarnadas, imiscufdas a interesses de 
todo tipo, como verdadeiras armas 
de combate, em função da vida e até 
da morte. 

Aliás, é bom lembrar, esse procedimento 
na apresentação de idéias filosóficas não é 
novo. Platão foi seu iniciador. Seus 
Diálogos são exatamente isto: 
dramatizações de teses filosóficas (com 

reproduções de situações reais ou criações 
de situações fictícias), dramatizações de 
idéias filosóficas que desse modo são 
postas em confronto, embates de opiniões 
que se apresentam em verdade iras 
"juntas" filosóficas perfeitamente 
datadas, situadas, ligadas a determinado 
momento, a determinado contexto. E se, 
ao perseguirmos o ideal - ou a ilusão? -
de objetividade no campo das idéias 
filosóficas, muitas vezes nos afastamos 
dessa forma "literária" de apresentá-las, 
talvez tenhamos com isso justamente 
perdido o mais precioso. Expostas, em 
geral, de forma abstrata e intemporal, 
descarnadas e distantes dos interesses e 
das paixões, elas, as idéias, acabam 

. pairando, rarefeitas, num quadro de 
oposições apenas lógicas. Com isso, a 
polêmica filosófica tende a aparecer como 
se fosse tão-somente uma questão de 
contraposição de textos. Descarnadas, 
impessoalizadas, abstrafdas de seus 
porta-vozes, as idéias parecem existir 
apenas em textos sem contextos 
históricos. E perdem o caráter, que 
sempre têm, na verdade, de estandartes 
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de batalha, bandeiras de luta : pessoal, 
nacional, polrtica, cultural ... 
Esquecendo-se os protagonistas e 
ficando-se apenas com as teses 
impessoalizadas, perde-se o sumo vital 



das idéias, perde-se a circunstância em 
que foram geradas e definidas - e com a 
circunstância perde-se seu solo e, com 
o solo, a raiz. 

Perde-se a carne das idéias - e eis que elas 
surgem, como acontece geralmente nos 
tratados , frias, fantasmagóricas, 
esqueléticas, desprovidas dos interesses 
que as alimentaram em sua gestação e, 
por isso mesmo, freqüentemente, 
desinteressantes. Platão parecia saber 
desse perigo. E nos legou uma literatura 
filosófica ou uma filosofia literária de 
imensa grandeza e permanente interesse, 
na qual as opiniões estão sempre 
personificadas (atribuídas a personagens 
reais ou f ictícios) e dramatizadas dentro 
dos embates dos diálogos. Por isso 
mesmo; ainda hoje, elas ressurgem diante 
de nós palpitantes de vida. 

O romance de idéias realizado por Eco 
nos conduz à visitação do universo dos 
debates teológ icos e fil osóficos da Idade 
Média. Esses debates surgem banhados de 
sangue, envolv idos numa luta mais ampla, 
de natureza política e social, no cenário 
fe ito de contrastes entre miséria e riqueza 
da Idade Méd ia. As idé ias aparecem então 
não como ociosos exercfcios mentais, 
mas como as razões pelas quais se vive e 
se morre. E até se mata . São idéias que 
assassinam ou que fazem viver; são idéias 
entranhadas de vida , entranhadas de 
perigo - como, aliás, são as idéias. O livro 
de Eco nos relembra : o "mundo das · 
idéias" é vivo, caloroso, apaixonado e 
apaixonante, abrigando interesses diversos 
e até antagônicos. ~ um mundo perigoso, 
cheio de ciladas. 

Ora, esta é uma maneira - excelente - de 
s~ penetrar no livro de Umberto Eco : 

como quem entra num cenário vivo, 
móvel, rico, contrastante- o da Europa 
continental no século XIV, com suas teses 
teológicas e filosóficas em confronto. E o 
que vemos então é o embate - núcleo de 
todo o romance - entre duas grandes 
correntes de pensamento : o pensamento 
teológico-filosófico que, oposto ao do 
continente e com outros pressupostos, 
vinha há séculos sendo engendrado nas 
Ilhas Britânicas e com sede e baluarte na 
Universidade de Oxford. A trama do 
romance Justamente tem início com a 

, chegada de um inglês a uma abadia 
continental situada na Itália. Quem chega 
à abadia é e será fatalmente um estranho 
naquele ninho de idéias, de livros e de 
paixões. Quem chega àquele vespeiro é o 
franciscano inglês Guilherme de 
Baskerville, acompanhado por seu 
disdpulo Adso. Um inglês chega a uma 
abadia-fortaleza, na Itália: reduto de 
pensamento romanizado, continental, 
universalista, na tradição de Tomás de 
Aquino. Como inglês, Guilherme fala 
outra lfngua, pensa de forma diferente, 
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à maneira inglesa e franciscana. O latim 
que aparentemente será a Hngua comum 
entre ele e os religiosos da abadia, na 
verdade não esconderá as intransponíveis 
divergências de linguagem filosóficas, de 
mentalidades, de visões de mundo. 
Aquele que chega em missão é 
exemplarmente inglês e franciscano. E 
quem percebe isso é seu discípulo e 
escrivão Adso de Melk, o noviço 
beneditino que o acompanha (e suposto 
autor do texto que Eco "reproduziria") . 
Adso percebe aquelas peculiaridades de 
Guilherme de Baskerville, como 
"esquisitices". De fato, o inglês gostava 
de usar instrumentos e "dava a impressão 
de não poder pensar a não ser com as 
mãos" - o que permite a Adso a 



observação: "coisa que então me parecia 
mais digna de um mecânico" (p. 28). Por 
outro lado, o inglês fazia afirmações 
chocantes como aquela de que "a beleza 
do cosmos é dada não só pela unidade na 
variedade, mas também pela variedade na 
unidade". O noviço alemão, embora 
chocado, compreendeu o fundo filosófico 
dessa frase. E comentou: "Pareceu-me 
uma resposta ditada por deseducada 
empiria, mas aprendi em seguida qüe os 
homens de sua terra freqüentemente 
definem as coisas de modo a parecer que 
a força iluminadora da razão tenha 
pouqurssima serventia" (p. 27). Sim, 
quem chega à abadia romanizada é um 
empirista inglês, à maneira medieval. Mas 
Adso reconhece também que as 
peculiaridades de Guilherme advêm tanto 
do fato de ele ser inglês, como do fato de 
ser f ranciscano: "Outras vezes eu o tinha 
escutado falar com muito ceticismo das 
idéias universais e com grande respeito 
das coisas individuais; e depois me 
pareceu que essa tendência ele a tivesse 
tanto por ser britânico como por ser 
franciscano" (p. 43). ~bem verdade que 
Adso também reconhece que é por tais 
peculiaridades e por tal "esquisito" modo 
de pensar que seu mestre "sabia ler não 
apenas no grande livro da natureza, mas 
também no modo como os monges liam 
os livros _da escritura" (p. 39). 
Cético quanto às idéias universais, 
respeitador das coisas individuais, 
buseando na natureza, cuidadosamente, os 
sinais que permitem lê-la como um grande 
livro, às vezes usando, para isso, a ajuda 
de instrumentos (como seus toscos 
óculos) -quem chega à abadia italiana é, 
de fato, inglês e franciscano. E, 
ex-iilQuisidor, permanece inquiridor, à 
maneira empirista: buscando sinais, 
decifrando (ndices e traços individuais na 
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concretude da natureza, como um 
detetive. Por isso, ele é Guilherme 
de Baskervil/e (alusão de Eco ao livro de 
Conan Doyle) , um Sherlock 
acompanhado por seu disdpulo e 
auxiliar Adso/Watson. 

Ser inglês e franciscano e inqui ridor 
significa situar-se na linhagem da f ilosofia 
oxfordiana da época, que dava combate 
teológico e f ilosófico à Escolástica 
tomista. Mas desde Espinosa sabemos 
claramente o quanto o teológico e o 
polrtico estão ligados. E é isso mesmo o 
que ocorre na Idade Média e o romance 
de Eco nos ajuda a perceber. Num 
contexto de lutas pol (tico-religiosas , 
chega à construção octogonal da 
abadia-fortaleza ita liana um representante 
do anti-tomismo oxfordiano e 
franciscano. Pois ser inglês e franciscano 
significa exatamente recusa r que os 
universais possam ter sustentação em si 
mesmos e, mais ainda, conter uma 
explicação exaustiva, intemporal e 
universal dos eventos ou fenômenos 
singulares. Ao cont rário do cami nho 
proposto por Alberto Magno e 
admiravelmente desenvolvido por Tomás 
de Aquino, na corrente que se tornou o 
pensamento oficial do cont inente 
europeu na Idade Média, tanto da 
Universidade de Paris quanto da Igreja de 
Roma, na Universidad de Oxford se 
desenvolveu outra linha - tipicamente 
inglesa, durante séculos de Idade Méd ia 
e de Idade Moderna - .que buscava 
chegar à verdade sobre eventos e fatos a 
partir dos prc)prios fatos, buscando no 
singular a chave para a decifração -
detetivesca -do singular. E essa linha 
oxfordiana é justamente desenvolvida à 
luz da tradição platônico-agostiniana 
que, mesmo no continente, predominara 



antes de Tomás de Aquino. E 
desenvolvida por franciscanos. Desde 
Robert Grosseteste essa linha se 
caracteriza por reunir erudição clássica e 
gosto pelas ciências, já no século XIII. 
Mas é com Roger Bacon que ela se firma. 
Esse franciscano, considerado o mais 
notável dos oxfordianos medievais, 
torna-se um defensor da experiência, que 
ele entende de forma bastante ampla, 
incluindo a própria experiência m(stica, 
espiritual - base, segundo ele, das 
verdades religiosas. ~ com Rober Bacon, 
inclusive, que surge a expressão scientia 
experimenta/is, para falar desse 
conhecimento fundamentado nos 
sentidos, que será a proposta 
característica da tradição empirista. 
Assim, tanto em relação a temas religiosos 
quanto a temas profanos, a experiência 
passa a ser o ponto de partida e o critério 
controlador e decisivo do conhecimento 
verdadeiro. 

Ora, é irnprcscind rvel lembrar que essa 
tese não amadurece por acaso nas Ilhas 
Britânicas. E que não é apenas por razões 
teóricas que ela ganha tanta força e 
perdurará nas Ilhas. Nesse momento 
histórico, ser inglês e pensar como inglês 
é estar falando em nome de uma 
existência cultural, soc ial, pol ítica e 
econômica profundamente diferenciada 
da vivida pela Europa continental. A 
experiência inglesa é altamente 
singularizada, distante do que vinha 
ocorrendo no continente, universalizado 
ideologicamente em torno de Roma e do 
tomismo. Em seu livro sobre a história 
econômica e social da Idade Média, Henri 
Pirenne mostra exatamente como, desde 
os fundamentos econômicos, a estrutura 
medieval é diferente nas Ilhas e no 
continente. O comércio que não cessara 
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completamente no Mar do Norte permite 
às Ilhas um dinamismo econômico e 
social que as distancia do modelo feudal, 
agrário e estático, do continente. Assim, a 
experiência inglesa mostra aos próprios 
ingleses o valor de sua experiência, o valor 
da experiência. Já então, nas Ilhas, 
constrói-se uma experiência - econômica, 
social, poHtica, cultural- muito peculiar, 
profundamente diferente do que ocorre 
no continente. Ali vive-se uma 
experiência inglesa, tipicamente inglesa. 
Já então o Canal da Mancha tem a 
profundidade de um abismo. Negar essa 
experiência peculiar e essa diferença é 
anular toda a realidade que ali se vive, que 
ali se tem, que ali se é. Por isso, é 
impossível -é questão de vida ou morte 
- aceitar a tese da verdade universal, 
abstrata e intemporal, pairando 
desvinculada das bases empíricas, 
ameaçadora e soberana. A universalidade 
que concretamente existe ali ao lado, do 
outro lado do Canal: o universo do 
continente, cujas diferenças locais estão 
submetidas ao padrão da economia de 
base agrfcola, num feudalismo unificado 
ideologicamente pelas "verdades" 
re ligiosas de Roma e pelas "verdades" 
filosóficas da Universalidade de Paris. 

Tão singular em sua "anglicidade", não 
apenas em termos de l(ngua e de cultura, 
mas também em termos de experiência 
econômica, social e política, cabe ao 
mundo inglês lutar, com todas as armas
inclusive com as armas das idéias 
teológicas e filosóficas - para garantir sua 
peculiaridade. Garantir e legitimar essa 
singularidade - eis o que se faz então. 
Para isso, é imprescindível valorizar a 
experiência que se vive - e, 
inevitavelmente, valorizar o principio da 



experiência-, rejeitando a 
universalização, as essências abstratas 
capazes de engolir qualquer caso singular, 
qualquer ilha, numa teia suficientemente 
genérica para apagar todas as 
peculiaridades. Ou seja, sentir-se inglês, 
compreender-se inglês, é, naquele 
momento, inevitavelmente, valorizar a 
experiência como ponto de partida de 
qualquer método de conhecimento ou de 
ação. O empirismo é então um 
instrumento de defesa e de combate, 
também ideológico, e que passa a 
caracterizar o pensamento inglês ao longo 
dos séculos. Ele é imprescind fvel à 
construção da legitimação teórica da 
singularidade da experiência inglesa. 

Tanto parece ser assim que outro 
franciscano de formação oxfordiana -
Duns Scot -,também integrante da 
Escolástica inglesa, vai marcar sua 
originalidade filosófica por duas teses 
fundamentais: o voluntarismo (em relação 
a Deus) e o caráter individual do ser. Pela 
primeira tese, Deus é concebido como 
dotado de liberdade absoluta ; nele, a 
vontade determina o intelecto- e, assim, 
Ele poderia ter criado o mundo diferente 
ou ter estabelecido outras leis morais. Por 
isso também, no homem a inteligência pode 
ser comandada pela vontade. E o homem 
pode estar aberto à novidade dos dados 
empíricos e, querendo, pode manipulá-los 
- sem se sentir preso a qualquer plano 
universal previamente e definitivamente 
estabelecido por qualquer razão, divina 
ou humana. 

Pela segunda tese, Duns Scot vai mais 
longe ainda, rompendo com forte 
tradição filosófica, proveniente de Platão 
e Aristóteles. Ao contrário do que 
afirmaram esses antigos filósofos -
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criando um pressuposto que atravessou os 
séculos - Duns Scot afirma, em oposição 
a Tomás de Aquino, o caráter individual 
do ser. Ou seja, para ele, o indivíduo, 
cada indivíduo, possui um principio de 
inteligibilidade que pode ser apreendido 
pela percepção sensível. ~o princfpio da 
hacceidade 1(de hic/ haec/hoc), o pr incíp io 
da "estidade", que faz com que este 
evento ou objeto seja este. Com isso, ao 
contrário daquela tradição 
platônico-aristotélico-tomista que 
considera que a ciência, a inteligibilidade 
plena, só é possível em relação aos 
universais, Duns Scot está dando 
inteligibilidade à singularidade - à 
singularidade de cada objeto, de cada ser, 
é claro, mas também e sobretudo à 
singularidade daquela Inglaterra, daquela 
experiência polftica, daquela situação 
social e cultural tão peculiar . 

Vale lembrar que no século XI V - no 
século em que Eco situa a ação de seu 
romance - essa linhagem de pensadores 
ingleses apresenta outro grande filósofo 
oxfordiano e franc iscano : Guilherme de 
Ockham. E é ele que, extraindo todas as 
conseqüências das teses de seus 
·antecessores, afirmará que, afinal , o 
universal não é uma entidade soberana e 
dominadora da experiência, mas um 
signo, um signo natural das co isas. E que 
a verdade é apenas a expressão abreviada 
e organizada do conjunto das experiências 
individuais. Com isso, naturalmente, a 
filosofia tende a se reduzir à lógica, à 
ciência ou arte de lidar com aqueles 
sinais, com aqueles signos. Lidar com 
sinais - um trabalho de semiótica, mas 
que é também o trabalho detetivesco, de 
qualquer Sherlock ou de Guilherme de 
Baskerville. 



Voltemos ao romance de Eco. De um 
lado, pronto para o embate, está o 
universo romanizado, ali simbolizado por 
aquela abadia ou fortaleza 
admiravelmente bem construída (só a 
arquitetura da abadia permite uma análise 
filosófico-teológico-semiótica) . Uma 
abadia construída em torno de um núcleo 
de livros - a biblioteca - , ou seja, 
construída em torno de palavras, de um 
espaço de tradição, de preservação de 
textos. A biblioteca é o centro emanador 
daquela construção octogonal, como é o 
centro emanador de toda a dinâmica do 
romance. Umberto Eco advertira aliás, na 
introdução de seu romance: "esta é uma 
história de livros" (p. 16). E, afinal, o 
grande protagonista de seu romance é a 
biblioteca, labirinto que determina todas 
as peripécias, cheio de segredos, 
artimanhas, perigos e revelações. 

De um lado, a abadia, sua biblioteca, seus 
monges. Do outro lado, para o inevitável 
embate, o franciscano inglês que chega. E 
que chega trazendo uma ameaça para 
aquele universo - aquela teia de 
universalidades tão bem estabelecida. 
Como franciscano, traz consigo, além de 
seus instrumentos de empirista - suas 
lentes, suas "máquinas" - o lema da 
pobreza. E mais: de uma pobreza 
sorridente, herdada de São Francisco -
oposta ao fausto de uma Idade Média e 
de uma Igreja aristocratizada, ali 
representadas pela abadia-fortaleza e sua 
solene biblioteca. O lema da pobreza
associado ao do riso constituirá motivo de 
polêmica acalorada dentro da abadia, 
sacudida pela chegada do inglês. O riso 
será visto como um grande perigo, uma 
terrível ameaça - numa das principais 
passagens do romance de Eco, quando , 
Pela primeira vez, o inglês e o 

bibliotecário cego se defrontarão. O riso, 
na verdade, vai ser o motivo central dos 
crimes. Pois o cômico e o lúdico, em 
oposição ao "espírito de seriedade", abre 
os olhos, além de abrir a boca. O cômico 
é algo que aquele bibliotecário cego não 
pode aceitar - ele que era muito mais 
cego por sua certeza dogmática do que 
cego no corpo. 

Eis então que à abadia chega um 
Baskerville-Sherlock, um 
inquisidor-inquiridor, acompanhado 

. por Adso/Watson. Em todos os 
momentos, o que ele faz é aplicar e 
exemplificar idéias inglesas, teses de seus 
mestres. Esses mestres ele os aponta a 
Adso: "Roger Bacon, que eu venero como 
mestre, nos ensinou que o plano divino 
passará um dia para a ciência das 
máquinas, que é magia natural e 
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santa ... " (p. 28). E aquele outro que ele 
chama de amigo : " . .. ainda que meu 
amigo de Ockham negue que as idéias 
existam desse modo . . . " (p. 29). Na 
verdade, o tempo todo Guilherme de 
Baskerville age ao longo do livro como 
um adepto da scientia experimenta/is, à 
maneira de Bacon, e como um adepto da 
doutrina que considera a verdade como 
resultante de um detetivesco trabalho de 
decifração de incHcios, de sinais 
seguindo os ensinamentos de Ockham. 
Assim é que, logo ao chegar à abadia, 
aparentemente adivinha que havia 
desaparecido um cavalo com 
determinadas caracter{sticas e que seu 
nome é Brunello. Para espanto de todos, 
ele aparentemente adivinha. Mas não se 
trata de nenhum poder estranho, de 
nenhuma magia. Como ele mesmo 
explica, o que fizera fora induzir 
adequadamente, a partir dos sinais que 
fora percebendo e ordenando com 



clareza. Vira as marcas das patas no chão, 
o galho de árvore quebrado ... e foi 
assim induzindo que se tratava de um 
cavalo, com determinada marcha e 
determinada altura. E se chama o cavalo 
de Brunello é porque este é então o nome 
comum de cavalos e porque também isso 
permite a Eco fazer a(, através de 
Guilherme, uma outra significativa alusão : 
a Buridan, filósofo parisiense {p. 39). 
Ao colocar esse Guilherme/Sherlock a 
fazer induções, o que Eco parece mostrar 
é que o empirismo é filosoficamente 
detetivesco, mas que também, de um 
modo geral, o filósofo à procura de 
explicações e de verdades age sempre à 
maneira de um detetive. Mais: que o 
romance da filosofia é um romance 
policial. Pois o que ela sempre faz é 
buscar causas, séries causais explicativas, 
em direção à determinação primeira, o 
agente do "crime" ou seu mandante. Na 
linha do empirismo, isso representa um 
trabalho lento, cuidadoso, meticuloso -
oposto àquele que quer rapidamente 
chegar logo às causas últimas. 

Essa oposição aparece claramente na 
primeira conversa entre Guilherme e o 
abade. Este é o defensor-mór da 
biblioteca e seus mistérios, autêntico 
representante do pensamento continental , 
tomista. Por isso ele estranha que 
Guilherme, ao explicar sua atividade 
como inquisidor, não apele para a causa 
diabólica corno explicação de ações 
consideradas criminosas. Guilherme 
esclarece, com modéstia e ironia : 
"Porque raciocinar sobre as causas e os 
efeitos é coisa bastante difícil, da qual 
acho que o único juiz possfvel é Deus. 
Nós já penamos muito estabelecendo uma 
relação entre um efeito tão evidente 
como uma árvore queimada e o raio que 
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a incendiou , que o remontar cadeias por 
vezes longuíssimas de causas e efeitos me 
parece tão insensato quanto o q uerer 
construir uma torre que chegue até o 
céu" (p. 45/46) . O abade não gosta desse 
tipo de raciocínio e retruca, revelando 
seus !)ressupostos filosóficos : "O doutor 
de Aquino( . .. ) não temeu demo nstrar, 
com a força única da razão, a ex istênc ia 
do Altíssimo, remontando de causa em 
causa até a causa primeira não causada" 
{p. 46). 

Eis a( o confronto claro das duas posições 
teológicas e filosóficas. De um lado, o 
trabalho indutivo, em sua modéstia de ir 
seguindo as pegadas, progressivamente, 
laboriosamente, tecendo cadeias de causas 
e efeitos, sinal por sinal, ind ício por 
indfcio. Do outro lado, a pressuposição 
de que se pode ir rápida e di retamente, 
por via apenas racional, à causa última. 
Ambas as posições falam de Deus e da 
verdade, mas propõem cami nhos 
diferentes para falar de um e descobrir a 
outra. De um lado, a via empirista, que 
segue as pegadas (os fatos, os sinais, os 
indícios) inscritos no livro da natureza e 
apreendidas pelos sentidos; de outro, a 
pressuposição tomista de que se pode, 
saltando os trampol ins abstratos, pela 
pura razão, chegar diretamente à causa 
última. 

A resposta de Gu ilherme à ressalva do 
abade contém outra estocada magistral do 
franciscano no tomista : "Quem sou eu" , 
disse Guilherme com humildade, "para 
opor-me ao doutor de Aquino? Mesmo 
porque sua prova da existência de Deus é 
confirmada por muitos outros 
testemunhos e seus caminhos assim se 
tornam fortalecidos . Deus nos faia no 
interior de nossa alma, como já sabia 



Agostinho, e vós, Abbone, teríeis cantado 
as laudes do Senhor e a evidência de sua 
presença mesmo se Tomás não tivesse . . . " 
Deteve-se, e acrescentou: "Imagino" 
(p. 46) . 

Ou seja : Guilherme lembra, fiel à tradição 
agostiniana e franciscana que, para a 
afirmação da existência de Deus, mais 
fundamental que qualquer argumento 
fornecido pela razão, pela vã filosofia, é a 
fala de Deus no inter ior da alma - é essa 
experiência interior, a experiência que 
Roger Bacon entendia como incluindo 
também a experiência mística. Deus 
também pode ser objeto de experiência -
e essa deve ser a base principal da 
afirmação de sua existência. 

O outro grande ponto de divergência 
entre as duas posições teológicas e 
filosóficas surge claramente na passagem 
do livro que descreve a ida de Guilherme 
e Adso à biblioteca, logo depois do 
primeiro crime, da morte do primeiro 
monge. O confronto é então estabelecido 
à propósito de dois temas interligados : 
o riso, o cômico, o humor- vinculado à 
liberdade da imaginação. 

Os dois verificam que Adelmo, o monge 
assassinado, havia pintado uma série de 
iluminuras estranhíssimas. À margem de 
um texto religioso, Adelmo havia 
colocado figuras boschianas, nas quais a 
sintaxe da natureza estava substituída por 
outra sintaxe, esta livre, surreal, porque 
imaginária e imaginada. 

A passagem merece ser lida. Anota Adso: 
"Aproximamo-nos daquele que fora o 
local de trabalho de Adelmo, onc;l~ 
estavam ainda as folhas de um saltério 
com ricas iluminuras. Eram folia de 
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vellum finíssimo- rei dos pergaminhos -
e o último ainda e~ava preso à mesa. 
( ... ) Tratava-se de um saltério às margens 
do qual se delineava um mundo ao a~~esso 
em relação àquilo com que se habituaram 
os nossos sentidos. Como se à margem de 
um discurso que por definição é o 
discurso da verdade, se desenvol~~esse, 
profundamente ligado a ele, um discurso 
mentiroso sobre um uni~~erso virado de 
cabeça para baixo, em que cães fogem das 
lebres e os cervos caçam o leão. Pequenas 
cabeças em forma de pés de pássaro, 
animais com mãos humanas nas costas, 
cabeças comadas de que despontavam 
pés, dragões zebrados, quadrúpedes de 
pescoço serpentino que se enlaçavam em 
mil nós inextrincáveis, macacos de chifres 
cervinos, sereias voadoras com asas 
membranosas no dorso, homens sem 
braço com outros corpas humanos a 
despontar-lhes nas costas à guisa de 
corcunda, e figuras com a boca dentada 
no ventre, humanos com cabeça eqüina e 
eqüinos com pernas humanas, peixes com 
asas de pássaro e pássaros com rabo de 
peixe, monstros de um só corpo com 
cabeça dupla, e ou uma única cabeça com 
corpo duplo, vacas com rabo de galo e 
asas de borboleta, mulheres de cabeça 
escamada como o dorso de um peixe, 
quimeras bicéfalas entrelaçadas com 
libélulas de focinho de lagartixa etc., 
etc." (o texto segue enumerando as 
criações imaginárias da arte de Adelmo) 
(p. 97-98). 

Importante é o comentário feito por 
Adso: "Eu seguia aquelas páginas entre 
a admiração muda e o riso, porque as 
figuras conduziam necessariamente à 
hilaridade, embora comentassem páginas 
santas" (p. 98). À liberdade da 
imaginação, irreverente em relação à 



sintaxe da natureza, associa-se 
naturalmente a alegria, o humor, o riso. 
Assim é que logo depois já todos os 
monges que estavam na biblioteca 
"puseram-se a rir com vontade" (p. 99) . 

De fato, o que estava pintado no saltério 
por Adelmo era um convite ao riso, à 
liberdade, ao prazer, fora das regras 
estritas da natureza, pois criação 
imaginária. Aquele "discurso mentiroso", 
sobretudo porque associado a um 
discurso que se pretendia verdadeiro, era 
uma tentação. E, de fato, as figuras 
pintadas por Adelmo lembram aquelas 
que Bosch colocou em seu célebre quadro 
"A tentação de Sto. Antão". Antão, o 
eremita, surge tentado não por figuras 
lúbricas, mas justamente por figuras como 
aquelas do saltério ilustrado por Adelmo: 
figuras que invertem e contrariam a 
sintaxe da natureza, que desrespeitam a 
"ordem natural d.as coisas", 
substituindo-a por uma nova ordem, 
instaurada pela força da imaginação. A 
"ordem natural das coisas", proclamada 
insistentemente por Tomás de Aquino, ao 
repetir e cristianizar Aristóteles, aparecia 
no saltério de Adelmo, como no quadro 
de Bosch, substitufda por uma rebeldia, 
uma desordem natural, uma aparente 
natureza desnaturada, desregrada, ou 
regulada por outra ordem, outra sintaxe : 
a da liberdade de criação. Dar o espanto, 
mas também o encantamento, o prazer, 
a liberação, o riso. Dar, também, a 
" tentação". 

E é justamente quando a hilaridade se 
instaura na sisudez da biblioteca, quando 
os monges se põem a rir livremente, 
quando se estabelece um clima de alegria 
produzido pelos frutos da imaginação até 
então policiada como tentações - é que 
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entra em cena, primeiro pela voz, depo is 
pela figura, a personalidade repressiva do 
bibliotecário cego. Chega o censor que , 
em sua cegueira só enxergava uma coi sa, 
uma verdade única , prepotente, 
autoritária, sem humor , fechada . Nesse 
mom~nto, o livro de Eco não é mais 
apenas um retrato da Idade Méd ia. Tem 
um sentido intemporal , de parábola que 
retrata o embate de idéias e valores 
permanentemente em confl ito . 

De fato, no mundo das idéias, dos textos, 
das bibliotecas, podemos ter duas 
atitudes : uma que considera o embate das 
idéias sobretudo como um jogo, uma 
atividade do homo ludens - um jogo 
onde entram liberdade e criação e onde a 
imaginação, por isso mesmo, possui papel 
fundamental, mesmo na ciência (como 
propõe, por exemplo, em nosso tempo, 
Gaston Bachelard) ; ou então uma atitude 
de fechamento, de enrijecimento em 
torno de supostas verdades def initivas e 
universais. No primeiro caso, o caminho 
da verdade é um labirinto fascinante 
porque intermináve l, sempre abe rto às 
surpresas do novo ; no segundo caso, esse 
caminho é labirinto ameaçador, tortuoso 
em seu fechamento em torno de si 
mesmo, não perm itindo o acesso de 
qualquer um ao livre jogo1do pensar. ~ 
labirinto cheio de armadilhas e engodos e 
alçapões, justamente para não permitir o 
fácil acesso - como aquela biblioteca da 
abadia. De um lado , a atitude de 
Guilherme, o franciscano e inglês, o 
empirista que vai lendo no livro da 
natureza para decifrar-lhe os sina is; de 
outro, a cegueira e a seriedade opressora 
do bibliotecário Jorge de Burgos 
(homenagem, cheia de farpas, de Eco ao 
e&critor Borges) . Para este, é indispensável 

. a seriedade da opressão e da censura -



censura representada por uma biblioteca 
hermética, que oculta e proíbe os "textos 
perigosos" das outras culturas (textos 
árabes, por exemplo), tidos como 
perigosas tentações a desviar o 
pensamento para outras alternativas do 
próprio pensar. Porém, o mais perigoso, 
o verdadeiramente terrível - e que é o 
veneno que mata e em nome do qual se 
mata - é justamente um segundo livro da 
"Poética" de Aristóteles, que teria 
legitimado o riso. Para impedir que, em 
nome de Aristóteles - do Aristóteles que 
fornece as bases do próprio tomismo - o 
cômico, o riso, o humor, o prazer fossem 
legitimados, é que esse livro é 
envenenado, tornando-se a arma do crime, 
a arma que vai matando todos os que 
ousam ultrapassar os obstáculos do 
labirinto, do labirinto estruturado 
justamente para impedir o acesso à 
verdade do princípio do prazer, ao 
princípio do riso e da alegria, para evitar 
o acesso à liberdade de pensar, ao jogo 
livre das idéias, à concepção do pensar 
como jogo, como ludicidade, como 
criação aberta. 

O que encontramos nessa passagem do 
livro de Eco é certamente uma 
apresentação caricaturada - afinal, 
trata-se de uma obra de ficção -do 
tomismo levado ao extremo do 
dogmat ismo, à cegueira e à opressão 
do dogmatismo, de todo dogmatismo. E, 
em contraposição, a libertação e a alegria 
trazidas pelo franciscanismo e pelo 
espírito inglês, cheio de humor, de 
Guilherme, o empirista . Essa oposição é 
explicada pelo próprio Guilherme de 
Baskerville, no final do livro, num 
comentário que faz a Adso, após o 
desvendamento dos misteriosos crimes e 
após o incêndio que consumiu a 
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abadia-fortaleza e sua biblioteca: 

"Era a maior biblioteca da cristandade", 
disse Guilherme. "Agora", acrescentou, 
"o Anticristo está realmente próximo 
porque nenhuma sabedoria vai barrá-lo 
mais. Por outro lado vimos seu vulto esta 
noite." 

"O vulto de quem?" perguntei aturdido 
(Adso). 

"De Jorge, digo. Naquele rosto devastado 
pelo ódio à filosofia, vi pela primeira vez 
o retrato do Anticristo, que não vem da 
tribo de Judas, como querem seus 
anunciadores, nem de um país distante. 
O Anticristo pode nascer da própria 
piedade, do excessivo amor a Deus ou da 
verdade, como o herege nasce do santo e 
o endemoniado do vidénte. Teme, Adso, 
os profetas e os que estão dispostos a 
morrer pela verdade, pois de hábito levam 
à morte muitíssimos consigo, 
freqüentemente antes de si, às vezes em 
seu lugar. Jorge cumpriu uma obra 
diabólica porque amava tão lubricamente 
a sua verdade, a ponto de ousar tudo para 
destruir a mentira. Jorge temia o segundo 
livro de Aristóteles porque este talvez 
ensinasse realmente a deformar o rosto de 
toda verdade, a fim de que não nos 
tornássemos escravos de nossos 
fantasmas. Talvez! a tarefa de quem ama 
os homens seja fazer rir da verdade, fazer 
rir a verdade, porque a única verdade é 
aprendermos a nos libertar da paixão 
insana pela verdade" {p. 551-552) . 

~ importante observar bem o que 
Guilherme diz sobre Jorge- o Anticristo, 
que ama lubricamente uma verdade que é 
sua e que ele quer, a qualquer preço, 
mesmo violentamente, impor a todos 



como se fora universal. Uma verdade, por 
isso mesmo, revestida de sisudez, 
contrária ao riso, ao jogo do pensar, à 
ludicidade da imaginação, à libertação 
criativa. Contrária - é o que é decisivo -
à própria filosofia, esse "jogo sério", 
como já a entendia Platão. Da( Guilherme 
notar que o rosto de Jorge era um rosto 
"devastado pelo ódio à filosofia" . Ódio 
inevitável, da parte de quem ama 
cegamente sua verdade. Pois filosofia 
subentende justamen~e amor, filosofia é 

:·amor, é ph.Íiia, é amor à sabedoria. Por 
isso é que .um rosto devastado 'pelo ódio à 
filosofia é o rosto do anti-amor, é o 
próprio rosto do Anticristo. ~ o rosto do 
ódio ao amor. Um ódio que é seriedade, 
censura, opressão, dogmatismo, 
violência. Que não sabe e não consegue 
rir da verdade, melhor: "fazer rir a 
verdade". construir uma verdade 
multifacetada porque humana, 
multifacetada e aberta e banhada de 
alegria. Um ódio que não consegue 
encontrar o prazer no próprio jogo 
do pensar. 

oOo - oOo 

Mas como dissemos no in(cio, há várias 
maneiras de se entrar filosoficamente em 
O nome da rosa. Se, por um lado, o livro 
pode ser visto como um panorama 
romanceado de idéias teológicas e 
filosóficas da Idade Média, ele também 
pode ser visto como exprimindo idéias do 
próprio Eco. Pois não esquecer que 
Umberto Eco é autor de um Tratado de 
semiótica geral e, como tal, parece 
utilizar Guilherme de Baskerville para 
exprimir algumas de suas próprias teses, 
teses que remontam à tradição do 
pensamento inglês de um Ockham. Vejam 
se a sombra de Ockham não passa por trás 
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desta passagem do Tratado de semiótica 
geral de Eco: "A sem iótica se ocupa de 
qualquer coisa que se possa considerar 
como signo. Signo é qualquer co isa que se 
possa considerar como substituto 
signif icante de qualq uer outra coisa. Essa 
outra coisa qualquer não deve 
necessariamente existir e nem deve 
subsistir de fato no momento em que o 
signo a represente. Nesse sent ido , a 
semiótica é, em prind pio. a disciplina que 
se pode_ usar para mentir. Se uma coisa 
não pOde ser usad~í' 'para ment ir, nesse 
caso também não pode ser usada para 
dizer a verdade ; de fa to, não pode ser 
usada para dizer nada . A definição de 
teoria da mentira poderia representar um 
programa satisfatório para uma 
semiótica geral". 

Ou seja, a semiótica enquanto trabalha 
com signos, com os substitutos 
significantes das coisas - como os 
ind(cios que Guilherme de Baskerville 
buscava no próprio livro da natureza -
deixa a questão da verdade 
estreitissimamente ligada à do erro, à 
da mentira, como duas faces da mesma 
moeda, inseparáveis, interdependentes . 

· Dizer a verdade e dizer a ment ira são as 
duas faces da mesma tessitura de sina is . 
Os sinais são pistas, ind (cios, a serem 
investigados, apontando para a 
construção sempre reaberta, sempre 
recorrente, da humana verdade-mentira, 
feita de relações constru ídas, essa verdade 
sempre relativa, sempre relacional. 

Mas, por isso também é que o Umberto 
Eco romancista cria um livro feito de 
pistas que se vão encadeando, num jogo 
verdade-mentira, num jogo 
verdadeiro-mentiroso, como todo 
artefato ficcional. E: o que podemos 



perceber desde a introdução de seu 
romance. Nela, Eco apresenta seu texto -
O nome da rosa - como se fora a 
transcrição de um manuscrito medieval. 
Mas as peripécias que inventa para o 
"encontro" e "produção" do texto que 
constitui seu romance, revelam que o 
manuscrito medieval de Adso de Melk é 
na verdade composto a partir de 
diferentes versões, provenientes de várias 
épocas. O texto resultante é, na verdade 
(na mentira), uma multiplicidade de 
textos que se somam, se superpõem , se 
entrelaçam, como os vários caminhos de 
um labirinto. E, de fato, se quisermos 
procurar aquilo que certos teóricos 
chamam de "metáfora radical" (radical 
no sentido de raiz) na estruturação do 
romance de Eco, certamente essa 
metáfora é a do labirinto. O nome da 
rosa, realmente, pode ser visto como uma 
composição que usa , em diversos planos, 
a metáfora-matriz do labirinto. Toda a 
obra fala, direta ou indiretamente, de 
labirintos. Ela toda é labiríntica. Porque 
não se vai diretamente ao nome da rosa, 
ao signo que substitui significantemente 
a rosa, muito menos à própria rosa, essa 
coisa-em-si, essa rosa-em-si. Ao nome da 
rosa - à realidade, à verdade e à 
realidade e à verdade do próprio romance 
de Eco - vai-se só tateando, no 
emaranhado de uma verdade que é, 
primeiro, a verdade do texto atribuído a 
Adso e resultante da convergência de 
múltiplas fo ntes e versões em várias 
línguas. Mas que é , num segundo nível, o 
ir tateando no emaranhado da própria 
verdade, de qualquer verdade . À verdade 
da rosa, sugerida pelo nome " rosa", só se 
pode ir assim: através de mediações, de 
ligações entre nomes , entre signos, numa 
tortuosa tessitura, num labirinto bem 
construído, numa cadeia de elos 
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bem atados - como Platão já havia 
mostrado, ao descrever a concatenação 
ascendente, rumo à prometida e sempre 
adiada verdade final, existente entre 
imagens e entre imagens e idéias. Não, 
não se vai fácil e diretamente do nome da 
rosa aos outros nomes, muito menos do 
nome da rosa à Rosa. 

Por isso, porque a construção da verdade 
é construção- e lenta e laboriosa- é que 
tudo no romance de Eco é emaranhado, 
labirinto, jogo de espelhos, tensão 
permanente entre verdade e mentira. No 
prefácio, onde o autor previne que aquela 
é "uma história de livros" (portanto, jogo 
entre escritos, entre textos, entre sinais) 
e onde declara que já agora ele se sente 
livre para contar a história de Adso de 
Melk " por mero gosto fabulatório" (p. 16) , 
o essencial já está posto. Desde aí 
ficamos sabendo que em O nome da rosa 
não há verdades nem mentiras absolutas, 
mas o jogo mentira-verdade de qualquer 
construção feita com sinais, sobretudo 
quando feita livremente, criativamente, 
movida pelo prazer fabulatório. O jogo da 
relação indissolúvel verdade-mentira -
como Platão também já percebera em seu 
Sofista - e que torna também 
indeslindável a relação filósofo-sofista, 
tanto quanto a relação verdade-erro. 

Assim, tudo teria começado, segundo a 
verdade-mentira de Eco em seu prefácio, 
em Praga, em 1968. A cidade e o ano são 
importantíssimos. Pois logo depois "as 
tropas soviéticas invadiam a cidade" 
(p. 11). Termina uma certa primavera, 
começa para muitos a fase da desilusão . .. 
E é a partir de então, enquanto durava 
essa desilusão, que, na verdade, e na 
mentira, o texto de Adso teria sido 
encontrado, a partir de diferentes versões, 



em diferentes lfnguas e épocas: em Paris, 
mais tarde em Buenos Aires ... A ponto 
de Eco escrever, mentindo e falando a 
verdade: "Pensando bem, bastante 
escassas eram as razões que pudessem 
inclinar-me a publicar a minha versão 
italiana de uma obscura versão neogótica 
francesa de uma edição seiscentista de 
uma obra escrita em latim por um monge 
germânico em fins do século XIV" (p. 14). 

Como se vê, num labirinto que une 
l(nguas e épocas e culturas diferentes é 
que o texto de Adso/Eco teria sido 
engendrado. Mentira ou verdade? Mentira 
e verdade. Mentira e verdade de toda 
ficção, de todo romance -quem sabe, 
também, de toda filosofia? Sim, 
certamente/incertamente, de toda 
filosofia, de todas as filosofias, essas 
verdades parciais, essas parciais mentiras 
- como toda criação de linguagem, de 
humana linguagem. Por isso é que só resta 
a Eco permanecer na dúvida: 
"Concluindo, estou cheio de dúvidas" 
(p. 15). 

E é no meio das dúvidas inerentes à 
concepção da verdade-mentira que ele 
resolve escrever/"publicar" o manuscrito 
de Adso, "como se fosse autêntico" (p. 
15). Por que? Ele mesmo esclarece: como 
"um gesto apaixonado" e também como 
"um modo de libertar-se de numerosas 
e antigas obsessões" (p. 15). 

Sonsamente, ironicamente - o humor de 
Ecol -ele acrescenta: "Transcrevo (o 
manuscrito) sem preocupação de 
atualidade". Mentirosa verdade! Pois ele 
mesmo esclarece que, ao iniciar sua 
pesquisa, a pesquisa que teria levado à 
"recuperação" do manuscrito dé Adso, 
era aquele um tempo "em que circulava 
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a convicção de que se devia escrever com 
empenho apenas no presente, e para 
mudar o mundo" (p. 15). Dois propósitos 
extremamente sérios da arte engajada 
(como a proposta por Sartre): o 
compromisso com o atual e com o fazer 
da arte - no caso, o romance - uni 
instrumento pol(tico de mudança social. 
Uma arte, então, que só tem perfeita 
validade se uma "verdade" externa a ela 
lhe conferisse essa validade. No caso de 
Sartre, e no momento mencionado por 
Eco, poHtica; noutros momentos, 
religiosa, filosófica etc. "Verdade" séria, 
censora, opressora, pairando acima como 
um absoluto que sempre condena o riso, 
o jogo, a criatividade solta, livre, a 
imaginação criadora . .. a própria arte 
enquanto expressão de liberdade e 
ludicidade. Mas é justamente de um tipo 
desses de opressão que muitos despertam 
após a repressão de uma certa primavera 
de Praga. Certamente, o próprio Eco, 
que, por isso, faz agora romance - e . 
romance histórico! -falando do passado 
por intermédio do presente e falando 
do presente por intermédio do passado. 
E mais: e que faz isso num gesto 
apaixonado, fora dos ditames de qualquer 
· razão séria e autoritária, para se libertar 
de antigas obsessões. E ma is ainda : por 
prazer e por amor: "A dez ou mais anos 
de distância é agora consolo para o 
homem de letras (restitu(do a sua 
aiHssima dignidade) que se possa escrever 
por puro amor à escritura" (p. 15/16). 

O livro de Eco fala, assim, de outras 
repressões - não apenas da repressão 
exercida, na abadia medieval, por um 
cego bibliotecário, que amava 
lubricamente a sua verdade. Fala de toda 
repressão em nome de qualquer suposta 
verdade (mentira!) absoluta. Fala também 



das repressões que oprimem de dentro, 
como obsessões, na Idade Média como em 
nossa época. Fala do embate - então 
como agora - entre liberdade e opressão; 
entre escrita aberta e fechada; entre 
labirintos que dão progressivo acesso a 
mais saber e labirintos que se fecham 
proib indo o acesso a idéias "perigosas"; 
entre o riso e o prazer da criação -
art(st ica ou filosóf ica - e a seriedade dos 
dogmatismos r(gidos e castradores; entre 

razão autoritária e razão aberta, 
perquiridora, inquiridora, por isso mesmo, 
inquieta e insatisfeita, tirando de seu 
senso de incompletitude e de dúvida o 
principal motivo de sua criatividade e de 
seus avanços. Eco sabe bem que é do lado 
da criatividade e do amor à tabulação e à 
escritura, que o homem de letras encontra 
ou recupera sua "alt(ssima dignidade" -
de romancista ou de filósofo. 
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Os impasses da conservação e 
da criacão em Umberto Eco , 

Uma reflexão sobre um desafio de ontem e de hoje 

LEONARDO BOFF 

O que está em causa no romance 
O nome da rosa de Umberto Eco? Não 
se trata apenas de uma história macabra, 
desenrolada numa famosa abadia 
beneditina no sul da Itália do século XIV. 
Evidentemente o autor utiliza todos os 
elementos culturais (quase numa luxúria 
de erudição e de detalhes) do tempo, com 
grande fidelidade histórica (de pessoas, 
movimentos e idéias). Tudo isto, 
entretanto, está a ~rviço de questões que 
são hoje altamente relevantes como o 
foram naquele tempo. Em luta estão dois 
projetas de vida, pessoais e sociais : um 
que quer tenazmente conservar até matar 
e morrer, e outro que quer 
incansavelmente descobrir o novo até 
deixar-se matar. Cada qual se julga 
instrumento de Deus. Por isso as ações 
são conduzidas com a melhor das 
boas-vontades. Mas já advertia Pascal: 
nunca fazemos tão perfeitamente o mal 
como quando o fazemos com boa 
consciência. 

Duas questões atravessam toda a 
narrativa: é o riso próprio do homem? 
Teria Jesus rido? Teriam sido Jesus e os 
Apóstolos radicalmente pobres a ponto 
de não terem nada de pessoal nem em 
comum? Na maneira como se respondem 
a estas questões, emergem os dois 
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projetas de base, da conservação ou 
da criação. 

Vou ater-me, por situar-me dentro da 
mesma tradição espiritual, ao tema da 
pobreza. A partir dele estabeleço um laço 
com aquele do riso. 

1. o~ movimentos 
páuperistas medievais 

Para se entender a relevância do tema da 
pobreza, importa situá-la dentro da 
decadência geral do sistema feuda l. Nos 
séculos XII e XIII , época em que se passa 
o relato de Umberto Eco, verifica-se uma 
explosão demográfica a ponto de se 
duplicar a população. O sistema feudal, 
por sua própria natu reza, não é um modo 
de produção voltado para a criação de 
excedentes e a comercialização. Gera-se 
então uma crise de grandes proporções. 
Ocorre que emergem também nesta época 
as premissas históricas do futuro 
capitalismo: os mercadores dos burgos 
organizam uma produção de artefatos 
(tecidos, couros, construção) voltada não 
simplesmente para a satisfação de 
necessidades individuais, mas para atender 
o mercado, visando o lucro. Reativa-se, 
depois de séculos, a moeda. Já 
sentenciava Marx: "Onde quer que 



relações pessoais são substituídas por 
relações monetárias, onde quer que os 
deveres naturais (as t rocas) dão lugar a 
pagamento em dinhe iro, as relações 
burguesas tomam o lugar das relações 
fe udais". 

Portanto , começa a formar-se um novo 
modo de prod ução com seu sujeito 
histórico emergente, o burguês, o 
habitante da cidade onde se fazem os 
negócios e se vive uma nova liberdade 
política. A crise do feudalismo no campo 
provoca grande emigração de servos da 
gleba, cava leiros fracassados e outros, 
para os burgos. As cidades se enchem de 
pobres, hansenianos, artesãos, 
aventureiros e marginais. A Igreja é a 
única institu ição transnacional, metida 
em púmanentes conflitos com os 
príncipes. Mediante a reforma gregoriana 
( 1073 -1 085) reafi rm a seu poder clerical 
e consegue eliminar a interferência dos 
leigos na cond ução re ligiosa. 
Curiosamente, no exato momento em que 
o Papa alcança a sol idificação de sua 
hegemonia sobre todos os príncipes, 
eclode uma impressionante efervescência 
profético-contestária , como jamais houve, 
quiçá, na história da Ig reja . Surgem por 
todos os lados movimentos pauperistas, 
em sua maioria, leigos: cátaros, valdenses, 
pobres de Lyon, hum ilhados, apostólicos, 
mendicantes e outros. Não se trata 
somente de homens; grande parte dos 
adeptos e pregadores são constituídos por 
mulheres. Esses grupos revelam um ·vazio 
de evangelização por parte da Igreja, 
grupos novos que estavam emergindo dos 
burgos. Todos os movimentos são 
citadinos; usam a linguagem vulgar e não 
o latim; util izam a Bíblia e não a 
dogmática consagrada. Postulam, em 
primeiro lugar . uma volta ao ideal 
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primitivo de uma Igreja pobre e 
despojada, opondo-se à forma vigente de 
Igreja imperialista e assentada no clero; 
em segundo lugar, insistem na vida 
apostólica, quer dizer, uma Igreja 
inspirada na prática dos Apóstolos, 
peregrina, missionária, criando 
comunidades lá onde estão os homens, 
nas ruas, nos trabalhos urbanos e não na 
grande abadia ou na catedral; por fim 
cobra-se uma vivência radical de pobreza, 
no seguimento de Jesus que não tinha 
onde repousar a cabeça e dos Apóstolos 
que não possuíam nenhum poder 
temporal. Este elemento critica 
fortemente o lugar social da Igreja como 
mater, magistra et domina mundi. 
Aqui emerge a pergunta : pode a Igreja, a 
partir de seu lugar de poder, evangelizar 
os pobres e os novos sujeitos históricos 
dos burgos? Como se verifica um vazio 
histórico, emergem discursos múltiplos, 
cada qual procurando gestar um sentido 
para a crise dominante. O discurso é 
religioso, porque a instância dominante é 
re lig iosa, mas sua significação é mais do 
que religiosa, ela é social, afetando as 
relações sociais do poder. A questão da 
pobreza deixa de ser um tema de 
espiritualidade; transforma-se numa 
verdadeira teologia polftica; ele questiona 
a magnificiência da Igreja feudal e 
deslegitima as pretensões dos papas de 
serem, por um lado, representantes de 
Cristo e, ao mesmo tempo, riquíssimos 
senhores pol fticos, com exércitos, 
cobranças de impostos, bancos e palácios. 
Não devemos esquecer que foram os 
papas os primeiros a introduzirem os 
papéis de valores, comutáveis com as 
muitas moedas das várias regiões feudais. 

Num primeiro momento a reação da 
institucionalidade eclesial face aos 



movimentos pauperistas foi a da 
cooptação, especialmente sob Inocêncio 
III; destarte muitos foram reconhecidos e 
assimilados dentro da instituição. Outros 
sofreram a liquidação simbólica, pela 
excomunhão, ou foram submetidos aos 
processos da Inquisição; o autor mostra 
que os processos da Inquisição eram de 
tal violência que com freqüência 
acabavam por criar os próprios hereges 
( pp. 68; 420- 442), seguindo-se a 
condenação e a fogueira. Por fim, quando 
semelhantes expedientes se mostravam 
pouco eficazes, promoviam-se verdadeiras 
cruzadas contra os acusados de heresia, 
como contra os albigenses, os cátaros e os 
apostólicos (seguidores de Dulcino e 
outros). com os privilégios concedidos às 
cruzadas contra os mouros (indulgência 
plenária e martfrio em caso de morte em 
combate). Esta situação polarizava ainda 
mais os grupos pauperistas que buscavam 
uma alternativa global à Igreja com a 
assunção das idéias de Joaquim de Fi ore 
ou de antigas heresias orientais como 
aquela dos cátaros e dos bogomilos. 
Mediante uma nova sfntese religiosa 
consideravam a Igreja como algo 
ultrapassado, uma era suplantada pela 
nova da qual eles se sentiam os 
portadores. Assim se explica a 
importância das idéias joaquimitas; para 
Joaquim de Fiore e seus seguidores 
pauperistas, especialmente os espirituais e 
Fraticelli franciscanos, a Igreja 
representava a era do Filho que já havia 
realizado sua função histórica, sendo 
agora suplantada pela era do Espfrito, 
representada pela eclosão dos 
movimentos evangélicos pauperistas, das 
figuras históricas de S. Domingos e 
especialmente de S. Francisco de Assis. 
Essa era do Espfrito se caracteriza pela 
liberdade, pela ultrapassagem da 
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ritual fstica sacramental do cristianismo, 
da ordenação hierárquica e da moral de 
normas. A institucionalidade da Igreja, 
sentindo-se relativizada e posta à margem, 
reagiu com todos os instrumentos de 
poder que lhe estavam à mão, liquidando 
praticamente todos os opositores. 

2. A significação crftica e 
polftica da pobreza 

Consideremos com mais detalhe a 
discussão sobre a pobreza de Cristo e seu 
impacto pol ftico sobre o poder eclesial do 
tempo. O livro de Um berto Eco 
permanentemente faz eco a esta 
po lêmica. Que está por detrás? Como fo1 
deslanchado o debate que envolveu os 
conventuais e os espirituais, os pé!pas e os 
imperadores? 

Na origem está o movimento leigo 
pauperista e a experiência carismática de 
grande impacto histórico de Francisco 
de Assis. Em sua Regra, Francisco qui~ 
que os frades, no seguimento de Jesus 
histórico e na inspiração evangélica, 
vivessem em estrita pobreza, sem 
propriedade de nada e sem o uso do 
dinheiro. Deveriam viver do trabalho das 
próprias mãos e quando este tosse 
insuficiente poderiam recorrer à mesa do 
Senhor (mendicância) . No Testamento 
reafirma seu ideal primitivo e insiste que 
os frades não devem pedir nenhum 
privilégio à Sé Apostól ica para mitigar, 
por nenhum tftulo (nem por motivo de 
exigência pastoral ou até de perseguição) 
as exigências da estrita pobreza. 

Ainda no decorrer de sua vida, este ideal 
sofreu fortes pressões vindas da realidade. 
Com a morte de S. Francisco e o 
crescimento gigantesco de seu movimento 



criaram-se dois blocos : os zelanti, grupo 
eremita e companheiros do Santo, 
procuravam viver o rigor dos ideais 
primitivos; os conventuais, que já se 
haviam estabelecido em conventos, 
procuravam dar conta das novas 
exigências; interpretar a Regra e o 
Testamento em função da instituição e da 
sobrevivência da Ordem dentro de uma 
realidade mudada . Com apoio nos papas, 
excluíram o Testamento; com isso 
poderiam ganhar privilégios e dispensas 
oficiais. Com isso os frades podiam fazer 
uso de intermediários (nuntius) para 
receber donativos e de amigos (a miei 
spirituales) para fazer depósitos em 
dinheiro ; mais tarde, eles mesmos podiam 
administrar os bens de inteiras regiões 
(províncias) . Para se comporem com a 
Regra , que nada disto dispunha nem 
previra, cr iou-se um artifício jurídico: a 
posse de todos os bens dos frades passaria 
à Santa Sé e o uso permaneceria com os 
frades. Esta situação provocou, ainda 
mais, a d ivisão dentro da Ordem 
franciscana. S. Boaventura (1221 -1274). 
Geral dos frades, conseguiu um equilíbrio 
entre as correntes, acolhendo a 
necessidade de adaptação mas cobrando 
um uso pobre dos pobres (usus pauper) , 
espiritualizando assim a pobreza, não 
como uma condição de vida, mas como 
uma atitude de esp írito de humildade, 
moderação e dependência. 

Esta solução de compromisso não tinha 
solidez suf iciente para manter unido o 
movi mento franciscano. A partir de 1283 
houve uma grande ruptura : por um lado 
os esp irituais com figuras carismáticas que 
Umberto Eco refere em seu romance : 
Angelo Clareno (1247-1337). Ubertino de 
Casale (1259-1325) e João Pedro Olivi 
( 1248-1296) e por outro os conventuais. 

A crise chegou ao seu auge quando no 
Capítulo Geral da Ordem em Perugia em 
1322, sob Angelo Clareno, se declarou 
que era por fé cristã irreformável que 
Cristo e os Apóstolos viviam em estrita 
pobreza, não possuíam nada de pessoal 
nem propriedade comum, apenas o uso 
estrito do necessário para a subsistência, 
a comida e o vestuário. Esta declaração 
assim rígida provocou o Papa João XX li 
que, numa Constituição (Cum inter 
nonnullos) de 13 de novembro de 1323, 
condenou-a como herética por sua 
pertinácia e por desmoralizar as 
Escrituras. Jesus por direito poderia 
possuir tudo (pois era Deus). mas 
renunciou por caridade. 

O que se esconde por detrás destas 
diatribes teológicas? A questão central 
não é teológica, mas política. Umberto 
Eco formula bem a questão, colocada na 
boca do personagem principal Frei 
Guilherme: "a questão não é se Cristo era 
pobre, é se deve ser pobre a Igreja. E 
pobre não significa tanto possuir ou não 
um palácio, quanto manter ou abandonar 
o direito de legislar sobre as coisas 
terrenas" (p. 395) . A questão é: pode a 
Igreja, em nome de Cristo e do Evangelho, 
ter jurisdição terrena? transformar-se num 
Império? impor e depor imperadores? 
Umberto Eco mostra como a temática da 
pobreza questionava o poder dos papas, 
o próprio poder dos príncipes cristãos e 
dos ricos burgueses (pp. 153, 276, 339 
etc.) . Ela havia se transformado, 
portanto, numa questão política, numa 
nova liberdade, num processo de 
desmascaramento das pretensões 
religiosas de uma instituição, a Igreja, que 
era mais política que evangélica. 
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3. Como relacionar-• 
com os pobres? 

Por detrás deste debate está também um 
outro que parece de cunho moderno, mas 
que se travou também no mundo 
medieval: qual a atitude que devemos 
alimentar face aos pobres e aos simples? 
Esta questão incendeia a Igreja e a 
teologia nos dias de hoje. Ela está na raiz 
da Teologia da Libertação; ela estava na 
raiz também da intuição de S. Francisco e 
depois nos seus radicais seguidores, os 
espirituais e os Fraticelli; ela vem 
respondida, de outra forma, também 
pelos conventuais e pelos papas. 

Vejamos estas duas respostas. 
Primeiramente aquela de S. Francisco; 
Umberto Eco a aborda por ocasião da 
discussão entre Frei Guilherme e Adso 
acerca da função dos simples na Igreja. 
Suas considerações incidem, salvo jufzo 
melhor, com a verdade histórica. S. 
Francisco quis a pobreza mais radical, 
não simplesmente como uma virtude em 
si, que se bastasse a si mesma. Para 
Francisco ela se ordena ã criação da 
fraternidade com os mais distantes e mais 
exclufdos da sociedade de seu tempo. 
Estes eram os hansenianos. Só em Assis 
havia seis redutos deles, fora da cidade. 
Francisco deixa o lar rico e se converte 
aos hansenianos. Quer fazer comunidade 
com eles. Por isso, sua intenção primeira 
não era constituir uma Ordem a mais, 
entre as tantas que já havia na Igreja. Ele 
queria viver o esp(rito das 
bem-aventuranças evangélicas nas bases da 
Igreja, junto com os pobres. Não inventou 
nenhum serviÇo para os pobres: nenhum 
lazareto, nenhuma obra de assistência. 
Entretanto quis mais: propôs-se a 
compartilhar da vida e do destino dos 

últimos. Este caminho, para ele, não tinha 
retorno. Belamente d iz o autor na boca 
de Frei Guilherme: "Sua primeira escolha 
(de S. Francisco) foi ir viver com os 
leprosos. Não se muda o povo de Deus se 
não se reintegram em seu corpo os 
marginalizados" (p. 235). Logo ad iante 
acrescenta : "Francisco queria chamar os 
exclufdos, prestes à revolta, a fazer parte 
do povo de Deus. Para recompor o 
rebanho era necessário reencontrar os 
exclufdos" (p. 236). 

Vivendo com os exclufdos, Francisco 
utopicamente queria devolver-lhes a 
dignidade que a sociedade e a Ig reja lhes 
negavam. Eles eram exclufdos; os ritua is 
eclesiásticos da exclusão conhecidos 
implicavam a celebração de uma missa de 
defuntos, a condução dos hansenianos 
ao cemitério e depois a reclusão em seus 
redutos fora das cidades. Simbolicamente 
eram mortos e considerados inexistentes. 
O fato de Francisco se dispor a ajuntar-se 
a eles, conviver com eles, comer da 
mesma escudela e sair evangelizando em 
companhia deles, significa uma imensa 
libertação; implica devolver-lhes 
dignidade pela aceitação de sua condição 

· humilhante e pelo reconhecimento de que 
eles continuam irmãos, filhos de Deus e 
os mais verdadeiros representantes do 
Servo sofredor Jesus Cristo. 

26 

Ora, essa estratégia era reassumida pelos 
radicais (espirituais e Fraticelli) ; eles 
queriam prolongar a experiência de 
Francisco, andando pelos caminhos, 
juntando-se com os ú~timos e organizar 
com eles fraternidade, não sobre a base de 
segurança, mas da solidariedade e do 
amor aos pobres. 

Essa estratégia, seguida também hoje por 



muitos que tomam a sério a opção 
preferencial pelos pobres, descobre o 
v a lo r dos pobres, sua força de resistência, 
sua capacidade de questionamento de 
todas as organizações que os exclui e que, 
por isso, não são perfeitas nem 
suficientemente humanas. Bem dizia Frei 
Guilherme, usando as intuições do 
grande franciscano e cientista inglês 
Roger Bacon: "não teria sido um bom 
franciscano se não pensasse que os 
pobres, os deserdados, os idiotas e os 
iletrados falam freqüentemente com a 
boca de Nosso Senhor . . . Os simples têm 
uma coisa mais que os doutores .. . eles 
têm a intuição do individual" (p. 239) ; 
nós diríamos, eles têm a intuição do 
concreto e do rea l da existência. Depois 
cita como de S. Boaventura aquela 
famosa sentença que nós hoje tributamos 
a Mao Tsé Tung: "os sábios devem 
conduzir à clareza conceituil l a verdade 
implícita nos gestos dos simples" 
(p . 239) . 

Como reage a institucional idade da Igreja 
face a esta proposta? Ela é considerada 
herética. Heresia aq ui possui um sentido 
antigo, diverso daquele moderno. 
Modernamente (depois de Trento), 
heresia significa uma doutrina que destrói 
a identidade doutrinária do cristianismo. 
Antigamente era considerado heresia tudo 
o que rompia a un idade social da Igreja . 
Então, esta prática de Francisco, levada 
pertinazmente avante, era considerada 
herét ica porque dividia a Igreja e a 
obrigava a rever toaas as suas práticas. Por 
isso os espirituais e Fraticelli são 
perseguidos e condenados. Eles obrigam 
a Igreja a abrir-se aos exclu (dos, romper o 
seu cfrculo que conti nuamente cria 
marginais. O próprio Francisco relutou 
até o fim, pois não estava feliz com a 

aceitação de uma regra; isto implicava em 
transformar seu movimento aberto a 
todos, especialmente, aos mais pobres, 
numa Ordem, com regra, votos, 
constituições. Ela poderia ser para os 
pobres, mas deixaria, fatalmente, a ser 
com os pobres e dos pobres. Então, uma 
Igreja organizada com poder ideológico, 
cultural, econômico e poHtico só poderá 
ser, no· máximo, uma Igreja para os 
pobres, mas jamais uma Igreja dos pobres 
e junto com a causa dos pobres. Daí a 
razão da perseguição e liquidação dos 
radicais da pobreza, ontem e também 
hoje . 

A outra estratégia é aquela dos 
conventuais. Eles se adaptam aos tempos 
c às novas condições da Ordem; são 
muitos os frades, assumem paróquias c 
constróem, em função destas obrigações, 
conventos grandes e santuários. Eles, por 
força da lógica férrea da instituição, se 
instalam. O instituinte (carisma) se 
tra nsforma em instituído. Eles encontram 
seu lugar dentro da Igreja, como Ordem 
religiosa, ao lado de outras Ordens, com 
a vantagem de estarem fora da jurisdição 
dos bispos locais, e ligadas diretamente ao 
Papa em Roma. Eles vão constituir as 
tropas de frente da ideologia curial e da 
obediência ao Papa c às suas pretensões 
religiosas e políticas. Esta nova Ordem 
poderá servir os pobres, a partir do lugar 
dos ricos; sua presença será assistencialista 
e paternalista, jamais solidária e 
libertadora. Ela se insere bem dentro da 
estratégia global da Igreja como grande 
instituição, poderosa em todos os pontos 
de vista. Esta que é reforçada 
historicamente e acaba triunfando. Ela vai 
conhecer o mesmo destino, porque está 
no mesmo caminho que a experiência 
religiosa de S. Bento e a instituição 
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conservadora das abadias. O monge 
Aymar de Alexandria faz a cr(tica a esta 
instituição que é a dele: conservam os 
pergaminhos, acumulam tesouros 
passados, mas não criam novos livros nem 
entram novos tesouros. Tudo se destina a 
conservar, enquanto a história segue 
adiante . .. "O monge também é um 
homem .. . mas aqui são menos homens 
que em outros lugares" (p. 150-151). ~ 
porque não criam, apenas reproduzem o 
que os outros criaram. Condena-se toda 
curiosidade que pode inventar o novo. 

Umberto Eco insinua uma terceira 
posição que é bem representada pelo 
personagem principal Frei Guilherme de 
Baskerville: como combinar opção pelos 
simples, convivência com eles e empenho 
pela libertação deles? Em suas palavras : 
"Como ficar perto da experiência dos 
simples mantendo, por assim dizer, sua 
virtude operativa, a capacidade de operar 
para a transformação e o melhoramento 
de seu mundo? Este era o problema de 
Bacon" (p. 240). Bacon era um 
intelectual orgânico: intelectual e por isso 
um cientista; mas ao mesmo tempo queria 
inserir-se nos meios pobres e assumir a 
experiência e intuições dos pobres. Ele 
entendia que a tarefa da ciência é 
humanitária: melhorar as condições 
materiais dos homens, a nova mágica 
montada sobre a racionalidade e não 
sobre as superstições. Todo o livro mostra 
este novo intelectual orgânico que é Frei 
Guilherme: é frade menor, simples, mas 
ao mesmo tempo extremamente 
ingenioso, quase racionalista, com uma fé 
na ciência, nos silogismos e na 
experimentação cient(fica que somente 
encontrará similares nos séculos XVIII e 
XIX. Ele desvenda o mistério do 
labirinto. Mas sua ciência também lhe 

valeu o fracasso, porque tudo se destina 
ao fogo e ã perdição : o manuscrito de 
Aristóteles e a inteira abadia com 
sua biblioteca. 

4. A função relativizadora e 
libertadora do riso 

A função da pobreza consist ia, po is, em 
relativizar a institucionalidade eclesial e 
colocar em xeque a segurança dos ricos. 
A mesma função desempenha a questão 
do riso. Pertence ele à essência humana? 
Teria Jesus rido? 

Toda trama do romance se reduz à posse 
do texto da Poética de Aristóte les que 
se refere ao riso. Não se trata do riso 
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dos inconscientes, como expressão da 
diversão q ue como vem também passa. 
Trata-se do riso como atitude 
fundamental, como uma forma de 
conhecimento filosófico, como uma "arte 
nova" (p. 533). O riso que se manifesta 
na forma de humor revela a capacidade 
de distanciamento do homem, expressão 
de sua transcendência viva; sorrir implica 
a capacidade de relativ izar as coisas mais 
sérias, pois elas são vistas à luz de uma 
Instância maior, seja do próprio ser 
humano, seja do próprio Deus. À luz do 
Absoluto tudo, mesmo os engajamentos 
mais sérios, não passa de um aceno; tudo 
é insuficiente e frágil. O riso desmascara 
a pretensa importância e rigorosa 
seriedade das instituições; elas um dia 
foram criadas pela vontade humana; são 
finitas e relativas. O monge Jorge bem 
dizia que o mundo sempre foi e sempre 
será pelos séculos dos séculos até a 
consumação dos tempos (cf. p. 100) . 

Nada deve mudar. Ora, o riso liberta o ser 
humano do sempre-igual. Ele supera o 
medo, considerado pelo arquiconservador 



Jorge de Bu rgos, "talvez o mais benéfico e 
afetuoso dos dons divinos" (p. 533) e 
devolve a liberdade ao ser humano. Cristo 
deve ter rido porque era um homem livre 
e libertador. Ele mostra raro senso de 
humor quando nos diz que com todas as 
nossas preocupações não podemos fazer 
crescer sequer em um milímetro o cabelo 
de nossas cabeças (cf. Mt 6, 27) ; que se 
tivermos fé e não duvidarmos poderemos 
transportar montanhas (Mt 21, 22) . 
Cristo deve ter sorrido e feito brincadeiras 
com as crianças que deixou vir a si e as 
abraçava (L c 18, 15·17) . Não é sem razão 
que muitos padres gregos viam toda a 
criação como um jogo do Deus lúdico. 
São Gregório Nazianzeno, chamado o 
teólogo, dizia : "O Logos sublime brinca. 
Com as mais variadas imagens enfeita, ao 
seu bel prazer e por todos os modos, o 
cosmos inteiro" (p. 37, 624). O grande 
teólogo e conhecedor da teologia antiga 
Hugo Rahmer escreveu um livrinho 
inteiro sobre o homem e Deus lúdico (Der 
spielende Mensch, Einsiedeln 1960) e 
conclui : "Porque Deus é vere /udens, deve 
o homem ser também lúdico". Esta 
ati tude expressa a irradiação da liberdade 
interior e a superação de todos os 
absolutos históricos que tentam 
aprisionar o espírito . O monge Jorge 
protege não apenas a biblioteca, mas 
principalmente aquele acesso à verdade 
do riso, que libertaria o ser humano dos 
medos, das inseguranças que encurtam a 
existência humana aos limites do . 
enquadramento humano. 

Fre i Guilherme é herdeiro de 
S. Francisco, o santo alegre e sorridente, 
por isso, livre e libertador. A pobreza 
produzia liberdade e alegria, como se 
descreve na famosa parábola da perfeita 
alegria. Nela o ser humano aparece, como 

o vê Gaston Bachelard : como filho da 
alegria e não como filho da necessidade. 

Os que pretendem ser os únicos 
detentores da verdade são condenados a 
serem intolerantes e a serem tristes. São 
incapazes do riso e da ternura. Reprimem 
e atropelam a vida humana por causa da 
posse exclusiva da verdade. !: sábia a 
ponderação do autor, colocada na boca 
de Frei Guilherme : "Talvez a tarefa de 
quem ama os homens seja fazer rir da 
verdade, fazer rir a verdade, porque a 
ún ica verdade é aprendermos a nos 
libertar da paixão insana pela verdade" 
(p. 552) . Tudo depende se amamos os 
homens concretos ou fórmulas, verdades 
formais, sistemas mentais ou construções 
teóricas. Se os amamos de verdade, aí 
descobrimos que os homens são 
infinitamente mais complexos que todas 
as verdades, que sua vida vale mais que 
todas as verdades e que d iante de Deus 
somos nada e o que somos vêm dele como 
dom, a ser saboreado com alegria. 

Umberto Eco mostra a que conduzem os 
sistemas de segurança, seja nacional, seja 
cultural, seja eclesial: "levam à morte, ao 
assassinato em nome da verdade que 
ameaça a segurança do sistema, à 
destruição de toda a vida. Nossos tempos, 
mesmo aqui neste país, em parte também, 
nesta Igreja local , comprovaram o caráter 
sinistro deste espírito de segurança: ele 
fatalmente legitima a repressão e está 
condenado à intolerância; a conseqüência 
é a dor do repressor e a dor produzida nos 
outros, o império da tristeza e dos 
cavaleiros da triste notícia". 

5. A quem a última palavra? 

Qual a postura fundamental do autor? Ele 
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fala por todos os personagens. Penso que 
sua posição é filosofante: deixa falar as 
possibilidades e as virtualidades de cada 
posição: todos têm razão e todos estão 
errados. Tem razão quem conserva, pois 
garante a paz e a segurança, necessidades 
primordiais da existência. Tem razão 
quem busca o novo, quem decifra os 
mistérios, pois esta é a dinâmica do 
esprrito e o ritmo da história. Mas 
também ambos estão errados: a segurança 
reprime a irrupção das alternativas da 
vida que, para continuar a viver, precisa 
produzir-se, reproduzir-se e abrir-se ao 
ainda-não-ensaiado. A criação pode ser 
insensata, cair na arrogância e na hybris 
de tudo desvendar e violar, sem dar-se 
conta do alcance e dos limites da faina 
humana (cf. pp. 452-453). Assim, erros 
seguros podem levar à verdade e a verdade 
pode levar à destruição do que foi 
construrdo (cf. pp. 348 ss) . Ademais, não 
é certo que haja uma ordem no mundo. A 
crença de que existam leis universais" 
implicaria que Deus fosse prisioneiro 
delas, enquanto Deus é coisa tão 
absolutamente livre, que, se quisesse, e 
por um só ato de sua vontade, o mundo 
seria diferente" (p. 242). Num outro 

lugar deixa falar assim : "As únicas 
verdades que prestam, são instrumentos 
de se jogar fora" (p. 553). ~estranho que 
monges, dedicados à contemplação, 
terminem com afirmações céticas, 
mergulhando no mistério de um sentido 
que nos escapa. Não sabemos que papel 
estamos representando nesse imenso 
teatro que parece uma grandiosa ópera 
bufa. "Comportei-me como um 
obstinado, seguindo um simulacro de 
ordem, quando devia bem saber que não 
há uma ordem no universo" (p. 553 ). 
Esta é a terrrvel afirmação do personagem 
principal, Frei Guilherme. Estamos 
entregues aos signos, sem ver exatamente 
de quê são signos. Encontramos, 
mediante eles, alguma coisa, mas 
finalmente, devemos deixá-los para trás 
como uma escada. A concepção de Deus 
ficaria liquidada? O autor deixa em 
aberto a realidade de Deus. Ele está aí 
para condenar nossa soberba, seja em 
manter seja em criar. Nossas histórias não 
têm consistência, mas nos permitem rir. 
~como a rosa antiga e arquetrpica . "Ela 
é só de nome e os nomes que temos 
são vazios" . 
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DEBATE 
PRIMEIRO DIA DE "O NOME DA ROSA'' 

Coordenador (Pierre Sanchis): 

As apresentações de hoje vão, 
provavelmente, nos permitir um debate 
amplo e profundo. Vamos abrir asas à 
imaginação, à liberdade e à criação. Mas 
apenas tomo a liberdade de trazer uma 
contribuição inicial. 

O que me impressionou, realmente, no 
decorrer de tudo o que ouvimos é a 
imensa mistura - que José Américo 
frisou a propósito das iluminuras do 
Venâncio - que se encontra em toda 
parte, essa mistura de seres complexos e 
compostos por metades de seres 
diferentes; e que, até de um modo mais 
ordenado e pacificador, aparece no 
pórtico das igrejas antigas. E isto nos 
deixa ver a possibilidade de vários tipos 
de mistura, uma ordenada, outra caótica. 
A mistura se encontra no claustro, se 
encontra na apreciação do que é virtude, 
do que é per.ado, na apreciação do que é 
verdade, do que é falsidade, na apreciação 
do que é heresia, do que é ortodoxia, 
fundamentalmente no que é Deus e o 
Diabo. Parece·me, então, que o tema da 
ambigüidade é um tema que percorre o 
livro inteiro; e eu me lembro que a 
imagem do labirinto, antropologicamente 
fa lando, é um elemento muito comum . 

muito freqüente em ritos de iniciação, 
quer dizer, aqueles ritos que marcam, 
dentro de uma existência individual, ou 
de um perfodo histórico, ou coletivo pelo 
menos, a passagem de uma época para 
outra. Assim é esse labirinto, colocado no 
centro da construção do romance, um 
labirinto cuja arquitetura é ao mesmo 
tempo mágica, inclusive porque está 
fundamentada sobre premissas pré-cristãs. 
Quando Adso chega e vê esse torreão da 
abadia, em cima de pedras antigas, esse 
labirinto profundamente antropológico 
que domina o romance, talvez estivesse 
indicando aí o sinal da passagem de uma 
época para outra. O José Américo falou 
muito bem da entrada de uma nova época 
depois do feudalismo, de uma nova 
filosofia, de uma nova visão do mundo, 
passagem que se resumiria na quebra de 
definições, na quebra de quadros estáticos 
e quadros fixos, o que ainda os 
antropólogos chamam de anomia. Só que 
talvez, antropologicamente falando, 
poderíamos estender aquele período 
específico e ver nele o mundo c a história 
como perpetuamente mergulhados num 
estado de anomia, porque perpetuamente 
num grande rito de passagem, provocado 
por um mundo não fechado, um mundo 
em criação aberta que encarnaria 
historicamente a constante anomia, quer 
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dizer, a constante quebra dos quadros 
interpretativos, porque em constante 
processo de passagem. 

E aqui vem a minha pergunta ao José 
Américo: esta mistura, essa ambigüidade 
fundamental, ela está, nos exemplos que 
citei, projetada nos seres? Parece que 
todos os seres, bichos, homem, mulher, 
santo, pecador, papa, se misturam porque 
não têm mais um quadro interpretativo 
rígido que permite atribuir a cada um 
uma realidade, um ente, uma definição. 
Ao contrário ela se projeta na história, 
aparece nas faces populares. Não sei se 
também isto lhes impressionou: as faces 
populares não são apresentadas como 
faces puras. Na de Salvatore, a cada 
momento, são mostrados traços animais; 
então, o próprio povo é também mistura, 
seu projeto histórico é todo misturado e 
inclusive gera dois tipos de violência: o 
primeiro é aquele que quer manter os 
quadros e impedir a criação; o outro se 
vincula a uma utopia que se projeta na 
história. E frente a esses dois tipos de 
violência temos a figura de Guilherme. A 
pergunta que eu lhe faço então, só para 
lhe permitir aprofundar um pouco o 
caráter exemplar de Guilherme, tem a ver 
com a posição do intelectual que sabe 
relativizar e rir frente a movimentos 
históricos, a realidades históricas . . . no 
fim do romance, naquelas evocações 
históricas, há um fundo de ceticismo, 
uma espécie de desengajamento. Será a 
última palavra? 

Pessanha: 

~ realmente fundamental sua observação. 
Acho que ela se liga justamente a um 
aspecto que eu apenas havia assinalado e 

que me parece central na obra de Eco, na 
sua construção enquanto texto e 
enquanto "mensagem". A metáfora do 
labirinto é, realmente, uma metáfora não 
só de rito de iniciação, no sentido 
antropológico, como também metáfora 
filosófica de enorme riqueza. Desde 
Platão; com sua famosa alegoria da 
caverna; é talvez a mais perfe ita imagem 
do processo do conhecimento, do 
conhecimento como processo, como 
progressão. E o que já aparece naquela 
alegoria da "República" é que nunca se 
pode separar, de forma definitiva, a 
verdade do erro. Nunca se pode separar. 
de uma vez por todas, um território do 
outro; nunca se chega àquela fronteira 
que permite dizer: para cá só verdade, 
para lá apenas erro. A verdade é uma 
verdade relativa no sentido de relacional. 
~ sempre uma verdade em função de uma 
certa falsidade, é sempre superação de um 
certo obstáculo, correção de um certo 
erro, desmantelamento de um certo . 
engodo - como a alegoria da caverna 
mostra muito bem. E é sempre uma 
progressão, um subir uma rampa, um ir 
aos poucos, um entretecer cauteloso de 
relações. Por isso, ela - a verdade sempre 

· incompleta, sempre em processo de 
construção e de reconstrução - é 
necessariamente relacional, como a 
semiótica vem nos ajudar mais ainda a 
entender. E, claro, desde que estejamos 
falando dos signos usados pela filosofia -
os da linguagem natural - deve-se lembrar 
que esses signos são marcados pela 
ambigüidade, mais - pela polissemia. 
Desde que não estejamos pensando nos 
signos abstratos, convencionais e 
unívocos da lógica formal - que é uma 
criação, um artefato puramente racional, 
uma linguagem construída - mas falando 
desta nossa linguagem usual que é a da 
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literatura e a da filosofia e a das 
"huma·nidades" em geral, estaremos 
sempre no domínio da multiplicidade de 
sentidos, das ambigüidades, das 
imprecisões, das múltiplas possibilidades 
interpretativas dos signos. Como então 
dizer exaustivamente o que é a rosa? A 
impossibilidade advém não só do abismo 
que existe entre o nome e a coisa de que 
ele é o sign ificante, mas também porque, 
no nfvel dos nomes, no nfvel do discurso 
(inclusive, evidentemente, o filosófico) o 
que se tem é uma teia de imagens, de 
signos interdependentes, 
inter-relacionados. Na verdade, um jogo 
de espelhos, um labirinto não algo 
pleno, conclusivo, totalmente abrangente, 
exaustivo, absoluto. No labirinto que é 
a tessitura do discurso humano do amor à 
verdade , à sabedoria alcançável pelos 
mortais, só podemos ter a verdade que 
vamos alcançando, num processo 
contínuo de retificações. "Sou o limite 
das minhas ilusões perdidas" - ensina 
Bachelard . Sim, pois o processo de pensar 
é um avançar para além de ilusões, das 
últimas ilusões. Pensar é 
permanentemente des-iludir-se, des-vestir 
hábitos mentais, des-pensar o já pensado, 
renovar-se. Por isso, pensar é sempre 
renascer . numa sucessão de 
renascimentos, de retomadas de começos. 
Nunca a repetição dogmática de uma 
suposta verdade def initiva, pronta, 
perfeita, acabada. Platão já mostrara isso 
insistentemente. Como na caverna da 
República : montada sobre os temas da 
progressão rumo à luz que, plena, está 
além e só se pode alcançar depois, 
depois .. . como um convite, como uma 
promessa, como uma esperança que 
incentiva o esforço humano. 

No caso do romance de Umberto Eco, 
vemos que a metáfora do labirinto se 
propõe em diversos níveis. Não só na 
forma labiríntica como o manuscrito de 
Adso teria sido recuperado e remontado 
a partir de múltiplas fontes, de forma 
sempre indireta e mediatizada . Se lemos o 
livro com atenção, vemos que tudo nele é 
labiríntico, desde o começo da narrativa. 
O próprio trajeto percorrido por Adso na 
companhia de Guilherme rumo à abadia, 
é tortuoso, como um caminho que muda 
surpreendentemente de direção, como um 
roteiro num labirinto. Adso observa: : 
' 'Dirigíamo-nos para setentrião, mas nossa 
viagem não procedeu em linha reta e nos 
detivemos em várias abadias. Acontece 
que dobramos para o ocidente enquanto 
nossa meta última ficava a oriente . .. " 
(p. 24/25) . Estranho caminho! E, no 
entanto, é mesmo sem.pre assim que se vai 
em direção a qualquer mundo ou 
fortaleza ou ninho de idéias - como 
aquela abadia. Que, por sua vez, guarda 
em seu núcleo uma biblioteca labiríntica 
- um labirinto fechado e sombrio de 
idéias tidas como o reino da verdade 
absoluta em oposição à falsidade absoluta : 
Deus de um lado, Satã, alijado, de outro. 
Vale lembrar ainda que o espanto de 
Adso em relação a seu mestre resulta do 
fato de o noviço supor a princípio que 
tudo já está definitivamente explicado 
pelas verdades em que acredita, enquanto 
o franciscano inglês busca paulatinamente 
as explicações no labirinto dos indfcios, 
dos sinais, no passo a passo empfrico da 
leitura do livro da natureza. 
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Além disso, vale lembrar 
que a construção da abadia 
que os dois viajantes encontram depois do 
trajeto labiríntico é ela também 
resultante de superposições, de camadas 
arquitetônicas sobrepostas e provenientes 



de várias épocas, como sedimentações 
sucessivas ao longo do tempo. Não quer 
isso sugerir que mesmo a construção 
daquela fortaleza do absoluto dependeu 
de um longo processo temporal? Não 
parece sugerir que não há um momento 
único em que se constrói a abadia - a 
Igreja ou a verdade ou a filosofia -, mas 
que tudo isso não parte do zero nem se 
conclui em momento algum, antes existe 
no tempo, em processo? E é por isso, 
também, que não há o caminho retoque 
permite dizer o nome definitivo da rosa, o 
nome absoluto da rosa, o nome irrelativo 
da rosa. O processo para se buscar esse 
nome pleno, porque humano, porque 
imerso na concretude e na história, é um 
processo mergulhado em ambivalências, é 
uma construção humana, rica, 
especular, cheia de armadilhas, lutas e 
contradições. !: uma construção 
labiríntica. Tudo é labiríntico nesta 
história de Eco porque se trata de uma 
história- um romance, uma obra de 
ficção -, mas porque também se trata de 
História. Labiríntico é o trajeto, 
labidntica a abadia, labiríntica a via de 
perquirição de Guilherme de B askerville, 
labidntica a reconstrução do manuscrito 
de Adso de Melk porque, afinal , é assim, 
como num labirinto, que nós humanos 
caminhamos dentro da História . Para nós, 
mortais, não existe a possibilidade de 
trilhar o caminho reto, o caminho único. 
O velho filósofo Parmênides, que traçou 
as grandes coordenadas do conhecimento 
filosófico, já mostrara que o caminho 
reto, a via da certeza absoluta e da 
verdade perfeita é o caminho de uma 
deusa. Com imensa ironia - que poucos 
depois entenderam - ele mostrou que 
outro é o caminho reservado aos mortais : 
o múltiplo, o ziguezagueante caminho das 
opiniões em embate e em permanente 

construção e retificação . "Mortais de duas 
cabeças" - ele nos descreveu a todos em 
nossas ambivalências, em nossas 
ambigüidades. Platão também sabia que 
somos como uma carruagem arrastada por 
corcéis de índoles diferentes, um dócil, 
outro rebélde. Vivemos e somos assim: o 
preto e o branco, no conflito das 
oposições interiores e exteriores. Por isso 
mesmo é que a razão de tudo - e nossa 
razão - , como mostrou Heráclito, é 
permanente tensão, é dia-noite, 
inverno-verão, saciedade-fome. 

Por tudo isso, é que o romance de 
Umberto Eco é uma construção bem 
realizada, coerente em seu modo de 
mostrar nossas incoerências, nossas 
ambigüidades, nossos antagonismos 
internos e culturais. Daí o valor do livro 
para a reflexão filosófica . Pois, como 
procuramos mostrar, existem as filosofias 
postas em confronto no interior do livro 
- na medida em que ele retrata. o embate 
das idéias medievais - , mas existe 
também uma certa filosofia, aliada à 
semiótica, alimentando a construção da 
própria estrutura deste romance. E essa 
filosofia é aquela que adota a 
compreensão da verdade como um 
processo aberto, permeado de incertezas, 
como a progressão num labirinto, feita de 
tentativas, de desilusões e de constantes 
retificações, feita portanto do relativo, do 
relacional, do provisó rio, do histórico. 
Justamente porque o logos é d ia-noite, 
inverno-verão, saciedade-fome. 

E é também por isso que o romance 
começa e acaba da mesma maneira: 
falando de livros, ele linguagens, de signos, 
de palavras - do logos. Começa assim : 
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"No princípio era o Verbo e o Verbo 
estava junto a Deus, e o Verbo era Deus" 



Mas se esse Verbo, esse Logos, é 
entendido heracliticamente, fica 
impossível separar o inverno do verão, o 
bem do mal, a verdade da mentira. E não 
temos nem plena luz, nem escuridão total : 
som os seres da penumbra. Como mostra 
Bachelard, oscilamos pendularmente 
entre o sono e a vig(lia, entre a claridade 
contida nos conceitos e a magia e a 
encantação das imagens, entre as 
construções do intelecto e o perambular 
dos devane ios, entre o claro e o escuro, 
entre o dia e a noite. Relativismo? Sim, 
relação, provisoriedade, história, 
construção e reconstrução. Relativismo? 
Sim, humanidade. O campo do relativo é 
nosso seara. Vivemos na contradição e 
talvez a grande ilusão seja querer impor a 
un ivocidade ao reino da ambigüidade. 
O di·scurso un{voco é desumano. A 
seriedade do discurso do absoluto -ou 
em nome do absoluto - fala sempre de 
uma verdade que, por ser uma, é 
esmagadora, totalizante e totalitária. Mas 
quem vê a relatividade da verdade, sua 
condição histórica, parcial e relacional, é 
quem pode sorrir da verdade e fazer rir 
a verdade. 

Duns Scott, como vimos, inglês, 
franciscano e oxfordiano, um dos 
pensadores que Guilherme de Baskerville 
representa e exemplifica, já mostrava que 
Deus está acima das determinações que 
nós lhe atribufmos para justificar, em Seu 
nome, nosso comportamento éüco e 
nossas idéias. Se quisesse, Ele faria com 
que outro fosse o Bem, outro fosse o Mal. 
Sua vontade soberana deixa-O solto, livre, 
indeterminado, além das determinações 
provisórias da história e dos homens. Mas 
essa transcendência não é a 
transcendência de algo que não se 
compromete. ~ a transcendência de algo 
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que não pode se comprometer por inteiro 
e definitivamente a cada momento. Se o 
fizesse, estancaria a história, esmagaria a 
humanidade. Porque permanece livre em 
sua vontade e transcendendo as 
determinações em que alguns homens 
pretendem cativá-Lo todo, é que também 
a liberdade humana é possfvel, possui seu 
espaço, é verdadeiramente liberdade. 
Cativar a certeza absoluta e final, como 
alguns filósofos tentaram, não é esse o 
pecado de angelismo de um Descartes? 
Não é essa a hybris apontada pelos gregos 
antigos- a desmesura daqueles que 
loucamente pretendem abandonar o 
caminho das ambigüidades e das 
retificações sucessivas reservado aos 
mortais, para tentar invadir o reto 
caminho reservado à deusa de Parmênides? 

Nós, mortais de duas cabeças, temos 
outra destinação, outra moira: fazer e 
refazer artefatos, fazer e refazer 
linguagens, tessituras de sinais, criar e 
recriar, tentar e tentar de novo e sempre, 
no pensamento, na arte, na vida. 
Modestamente, humanamente, passo a 
passo. Buscando indicações, decifrando 
signos, lidando com o relativo e o 
múltiplo e o diferente. Como quem cata 
na neve as pegadas do cavalo Brunello. 

Boff: 

Acho que o professor Pessanha deu a 
resposta com a qual eu me identifico 
também. Creio que é por a{ que o autor 
coloca a sua que~tão. Eu diria que a 
atitude de Umberto Eco é como a atitude 
de um filósofo, como Spinoza diz, nem 
rir nem chorar, procurar entender, 
entender uma e outra coisa, é o que ele 
tenta fazer todo o tempo. Acho que o 
caso mais claro em tudo isto está naquela 



inquisição, aquela interrogação terrfvel, 
que é um dos momentos altos do texto. 
Veja-se como é o tftulo: "Onde se aplica 
a justiça e tem-se a embaraçosa impressão 
de que todos estejam errados". Todos, 
tanto o inquisidor como quem é acusado 
de heresia. Todos estão errados. Como ele 
podia dizer : todos estão certos, cada um 
tem suas razões. E ele vai explicar, em 
outro lugar (pág. 234), quando fala da 
heresia: primeiro vem a condição do 
simples, depois vem a heresia. Frase de 
um materialismo, digamos, histó rico, 
fatal. Vamos ver as condições materiais 
das pessoas: por que elas se tornam 
hereges? Não são hereges porque 
começam a pensar errado ou porque são 
marginais recalcados da sociedade ou da 
igreja, mas porque apresentam um projeto 
alternativo àquela sociedade e àquele tipo 
de igreja. E é por isso que ele menciona 
aqui as idéias de Joaquim de Fiori. Como 
é que a visão ideológica desse monge é 
assumida pelos pauperistas? t preciso 
lembrar a função de Joaquim de F iori : ele 
é o inaugurador, no Ocidente; do 
pensamento histórico, que distingue o 
monge do fim do século XII, 1190, por 
a(. Ele cria uma fabulosa obra (acho que 
sou dos poucos no Brasil que tem o 
fac-simile dela, o original). um comentário 
de Apocalipse, onde ele distingue três 
idades do mundo : a idade do pai - que é 
o antigo testamento; a idade do filho -
o tempo da igreja; e depois ele sugere 
inauguração da idade do Espfrito Santo, 
que começou de fato a vigorar depois, a 
partir de São Francisco, e esses pobres 
todos dizem: somos da era do Espfrito 
Santo - a era que considera o Papa 
ultrapassado, assim como a Igreja com os 
seus sacramentos, a sua rituaHstica já 
anacrônica. Agora vivemos o tempo dos 
homens espirituais livres. Então os pobres 
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são obr igados a fazer frente a essa 
totalidade dominadora e repressora que é 
a Igreja, com outro sistema também 
completo, também lógico em si mesmo, 
inspirado na obra de Joaquim de Fiori . 
A condição de pobreza obriga a cr iar um 
pensamento desta natureza . Então, 
primeiro, vêm as condições do simples; 
depois a assim chamada heresia, que é 
uma função daquela existência, que vai 
legitimar aquela existência, e que vai 
restituir o sentido a eles negado na 
sociedade, porque são marginais. E ass im 
são colocados no centro, passam a ser os 
primeiros sacerdotes da era nova , da era 
do Espfrito, da era da liberdade; mas 
também ele mostra aonde chega essa 
liberdade, quer dizer, acabam todas as 
censuras, há bacanais de ordem sexual, de 
todo tipo, porque o homem está ali, não 
está mais limitado pela lei, pelo ~dipo 
castrador que se diz não pode, não pode. 

Então, eu acho que a atitude dele é. a de 
um observador que vê as razões das coisas 
e dá a cada coisa o q ue é seu - a Justiça, 
no sentido clássico do termo. Dá ao 
herege as razões para o herege, dá as 
razões do sistema dominante ao sistema 
dominante, e ele se enfrenta, os doi s estão 
errados, os dois estão certos. Qual a 
atitude dele? Aqui seria já elaboração 
minha, a partir do própr io texto, 
respeitando a dinâmica do relato, isto é, 
ele se entende como inglês, da escola 
franciscana empfrica, que depois vai 
culminar na c iência moderna, e opta por 
Ockham, que é um dos maiores lógicos 
da história da filosofia, do pensamento 
formal. ~difícil ler Ockham porque ele 
não trabalha mais com palavras, trabalha 
como os modernos formalistas ; se a é isso, 
b vai ser aquilo, x vai ser aqu ilo outro. 



Eu vivi cinco anos no convento onde ele 
viveu e estava enterrado . Todo dia, 
durante cinco anos, celebrava a missa no 
túmulo ao lado de Ockham a quem 
pedia a bênção antes de entrar, para poder 
celebrar a minha missa, lá em Munique, 
onde ele viveu exilado e lá morreu. 
Acho então que o acento que Ockham 
coloca, e que vai ser, penso, o conceito 
chave do pensamento moderno, é a ação, 
não mais o conceito; a ação prátiça 
humana, a práxis humana. Acho que a 
práxis humana é aqu ilo que é 
absolutamente criativo, seja a práxis 
pessoal, seja a práxis revolucionária, seja 
qualq uer tipo de práxis, ela sempre rompe 
com uma tradição, é sempre aquele 
momento em que eu me decido . E por 
isso é o imponderável quase matemático, 
onde se joga com a decisão de cada um, se 
joga de certa maneira com o destino de 
todos os seres, de toda a história. Então 
ele mostra o Frei Guilherme, o 
personagem principal, como o mestre da 
ação, mas não no puro pensamento, mas 
na ação refletida. Da f vem a função da 
lógica, do pensamento que ele vai 
transmitindo ao pobre noviço, segundo o 
qual todo processo de ação eficaz (não 
qualquer ação, mas aquela ação que 
modifica a realidade) não pode se 
conformar com o que a instituição 
decreta que é bom ou ruim. Ele se dá 
conta aonde isto leva : leva ã liquidação de 
todo mundo, à inovação pura e simples, 
leva ã exasper: ção do novo, e mostra, 
acho, não de uma forma teórica, mas 
segundo a prática do Guilherme o que 
permitiria um outro romance, outro 
discurso. 

Como age Frei Guilherme? Acho que ele 
sempre une as duas coisas : sua prática 
inovadora, prática sempr'e refletida, e as 
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razões dessa prática. Aqui chegamos ao 
que o existencialismo tão bem intuiu, 
cada um de acordo com sua necessidade. 
Como diz Sartre, estamos condenados à 
liberdade, porque a liberdade não é uma 
teoria, é uma prática; e nós dirfamos, no 
contexto latino-americano, que a 
liberdade é cativa, nos é tirada; mas 
somos condenados à libertação, isto é, 
àquela ação que vai criar a liberdade que 
não existe ainda, porque nos é tirada 
continuamente. Então, qual é a norma? 
Cada um, pela sua decisão cria essa 
decisão agora. E af, silenciamos. ~ por 
isso que o livro termina num impasse, isto 
é, eu posso experimentar esse individual, 
ter a intuição dele, mas não posso fazer 
uma ciência sobre ele. A grande questão 
dos medievais, que vem desde os gregos, é 
que a ciência é sempre do universal, 
nunca do particular. No final é a ação que 
é decisiva, é ela que é absoluta na hi.stória; 
com ela não há ciência, há experiência. 
Bom, é isso que eu responderia dentro da 
dinâmica do texto, abstraindo-me de uma 
concepção que eu poderia ter, se ... 
se ... (palmas). 

Pessanha: 
Quero lembrar aqui uma passagem do 
livro, que acho fundamental para reforçar 
o que acabou de ser dito por Boff e que 
está estreitamente ligado ã postura do 
pensamento novo, da nova ciência que 
então surgia, baseada na experiência 
(experiência que, como vimos, para um 
Roger Bacon, era a base tanto da ciência 
quanto da religião). Adso, o noviço, entre 
as estranhezas que assinala em Guilherme 
de Baskerville nota que: "Durante o 
per(odo que permanecemos na abadia, 
vi-lhe sempre as mãos cobertas pela 
poeira dos livros, pelo ouro das 
miniaturas ainda frescas, pelas substâncias 



amareladas que tocara no hospital de 
Severino. Dava a impressão de não poder 
pensar a não ser com as mãos. coisa que 
então me parecia mais digna de um 
mecânico . . . " (p. 27-28) . Para o 
contemplativo noviço beneditino, à 
procura da visão das essências eternas e 
universais, realmente tinha de parecer 
estranho que o inglês franciscano 
valorizasse o empírico a ponto de viver 
de mãos sujas e parecesse pensar a partir 
da manipulação, sem se isolar numa 
torre de marfim, sem se distanciar do 
corpo do mundo. Essa atitude do 
empirismo inglês. medieval e moderno. 
vai reaparecer, reformulada, na dialética 
que Bachelard reconhece existir, na 
ciência atual, entre empírico e racional, 
entre mão-cabeça, entre mão-pensamento. 
Assim. como um racionalismo aplicado e 
como um materialismo racional, é que se 
desenvolve, segundo Bachelard, a 
atividade da ciência de nosso tempo. Isso 
me parece justamente muito ligado ao 
que Leonardo Boff acaba de dizer: que 
Guilherme de Baskerville. o franciscano 
preso ao concreto, está todo o tempo 
tentando entender, ajudar ou salvar o 
concreto, sujando as mãos com o 
concreto. Estar com os dedos marcados 
pela tintura dos livros faz parte de seu 
processo de pensar. Pois seu método é 
este, seu caminho espiritual passa pelas 
mãos. vem das mãos . Sua ciência já é -
como Bachelard mostra que ela é hoje · 
um compromisso entre experiência e 
pensamento, entre emp(rico e racional. 
Por isso mesmo é que Bachelard prefere 
falar da atividade cienHfica 
contemporânea como uma 
"fenomenotécnica". Não se trata de ficar 
contemplando, como um puro olho 
ocioso. uma realidade supostamente já 
pronta em fenômenos que nos são 
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"dados", como se se estivesse num teatro 
olhando o grande espetáculo do mundo , 
mas, ao contrário, trata-se de entender 
que "o mundo é minha provocação" e 
que tenho de lidar com ele, atuar sobre 
ele - cientificamente, mas também, 
politicamente, artisticamente etc. Mesmo 
que esse corpo-a-corpo com o mundo 
deixe marcas e estigmas e suje as mãos. 
Pois é assim que o homem empurra a 
história, faz ciência, arte, filosofia . O 
homem pensa porque tem mãos - essa 
era a tese de um antigo filósofo grego, 
pré-socrático, Anaxágoras, repudiada e 
combatida por Aristóteles. Sem a 
manualidade, seria impossível a produção 
do pensamento . A mão é o instrumento 
com que o homem cava sua verdade 
relativa, abre seu caminho e avança mais 
um pouco em seus labirintos . 

Pierre Sanchis: 

Só para ser maldoso , e acrescentar um 
grão de sal, eu diria que no rornance são 
dois os que pensaram com as mãos e por 
isto morreram. 

Pessanha: 

~ mais um exemplo da ambigüidade. 

Alguém do auditório: 

Gostaria de perguntar ao professor 
Pessanha se o projeto desse romance do 
Eco não estaria na categoria, como 
romance policial que é, da literatura de 
cultura de massa. Não se trataria de um 
homem de cultura que transforma a 
cultura para a cultura de massa? Atingi u 
o romance o seu objet ivo ou é um 
romance falho, porque é um romance de 
tese, não tem uma conclusão. 



Pessanha: 

Eu acho que Eco conseguiu defender a 
tese do não-fechamento da verdade. 

Debatedor: 

Sim, é uma obra aberta ... 

Pnssa nha: 

E: urna obra aberta não só no sentido de 
Eco, mas no sentido f ilosófico de 
pensamento aberto, bachelardiano, de 
ciência aberta . . . 

Debatedor: 

Será a conclusão de Eco a mesma que os 
senhores chegaram ao nível filosófico? Ou 
apenas Eco, sendo crft ico literário, usou 
todos os macetes que . .. 

Pessanha: 

Veja bem, quem constrói uma tese, 
mesmo no sentido filosófico, também usa 
"macetes", não se esqueça disso. Já se 
mostrou que numa obra altamente 
filosófica como A Fenomenologia do 
Espfrito , de Hegel, não se está 
completamente longe do campo da 
ficção. Essa obra , de fato, é construfda 
segundo o modelo do romance do século 
XIX. (nesse sent ido, romanesca. Nela há 
um grande herói - o Absoluto - a 
realizar peripécias; há trajetória 
labirfntica, há jogo de esconde-esconde. 
~ também um "policial", uma obra de 
suspense. E, em seu conjunto, toda a 
filosofia não é assim? E não é assim a 
ciência? Em ambas, as artimanhas, os 
artiffcios, a procura, o desvendar o 
sentido de signos e fenômenos, o 
suspense. Qual a conclusão da ciência? 
Qual a conclusão da filosofia? O suspense 
permanece há séculos . .. 
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O NOME DA ROSA 

INTRODUCÃO ao 2~dia , 

PIERRE SANCHIS 

O nome da rosa - Nosso debate está 
aberto desde ontem. Não convém 
interrompê-lo com uma segunda 
apresentação. Gostaria somente de reler 
com vocês, como convite a continuá-lo, 
diversificá-lo e aprofundá-lo, as linhas 
finais do manuscrito de Adso : "~ duro, 
para um velho monge, no limiar da morte, 
não saber se a carta que ele escreveu tem 
um certo sentido escondido, mais do que 
um, quem sabe, muitos - ou nenhum". 

Ontem, foram dadas algumas respostas a 
esta indagação : respostas brilhantes e 
apaixonadas, racionalmente apaixonadas 
e apaixonadamente lúcidas. Duas pistas 
foram apontadas : a da procura relacional 
de uma verdade sempre aberta à 
experiência e ao fazer, que desvenda o seu 
caminho, em meio à ambigüidade das 
coisas que "estão", que sabe rir-se dela 
própria para não se tornar assassina e 
suicida. E a da presença dos pobres na 
História, envoltos, além, acima e no 
mesmo sentido do seu próprio caminhar, 
na grande luz da "utopia" cristã. 

Duas afirmações, fortes, que o tempo 
faltou para cotejar, confrontar entre si de 
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modo mais rico, mas que fica ram, elas e 
as perguntas - eventualmente não 
respondidas - que suscitaram, como 
faróis para a nossa interpretação. 

"Sentido nenhum", suspeitava Adso? 
Desde já está eliminada essa hipótese. A 
menos que o sentido das coisas e dos 
signos seja precisamente, por um excesso 
de significação, de apontar para um lugar 
que n·unca se poderá definir . 

Mas a obra, aberta, suporta várias leituras. 
E estamos de volta, hoje , para continuar a 
empreendê-las. Ontem, apresentei os nossos 
expositores, dentro do quadro geral do 
debate. Nova apresentação se ria 
redundância . Num a palavra : D. João 
Evangelista Enout, ou "Como soou o 
romance aos ouvidos do religioso (e do 
artista que ele é)", e a proféil Célia 
Pedrosa, ou "Como ele se configurou a 
um olhar afei to ao mundo da criação 
literária". 

Fica o convite pa ra que, no fim, o nosso 
comum debate vá mais longe e consiga 
concluir , sem reduzir a um só deles os 
caminhos da compreensão. 



No principio era o Verbo 
e o Verbo era Deus 

(uma leitura de O nome da rosa) 

CE L IA PEDROSA 
Professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura na PUC-RJ e na UFF 

No la b irfnt1co espaço de um mosteiro 
beneditino, trama-se o convite à leitura 
que Umberto Eco constrói como um 
convite à caça - do criminoso, dono de 
uma verdade cuja preservação justifica a 
morte·, em sete noites consecutivas, de 
sete monges, além do incêndio que 
termina por destruir toda a abadia. 

Na biblioteca, um dos principais signos da 
institucional ização e do poder da Igreja 
na Idade Média, desenha-se e oculta-se, 
como num hieróglifo, o perfil desse 
segredo . ~ em torno dela que gira a vida 
do mosteiro. ~ lá que se exacerba a 
construção labiríntica e multifacetada do 
prédio, se radicaliza a estrutura do poder 
beneditino, se revela o valor máximo de 
cada um dos monges. Miniaturistas, 
copistas, ilustradores, bibliotecários, 
tradutores, estudiosos - é na biblioteca 
que se definem enquanto p~sonagens , 

marcados simultaneament"! e de forma 
inextrincável, pelo amor a D~us e pelo 
amor aos livros. · 

Saber interpretar a$ escrituras, sagradas 
nu profanas; saber .de memória o imenso 
catálogo bibl iográfico que organiza toda 
a produção cultural da humanidade, do 

Ocidente ao Oriente; saber a quem, e 
quando e como, outorgar o direito de 
acesso a cada manuscrito; saber percorrer 
o labirinto da biblioteca para encontrar os 
textos mais perigosos e escondidos; saber 
ser o zeloso guardião de seus signos 
empoeirados - essas as práticas em torno 
das quais se hierarquiza o poder e se 
legitimam aqueles, dentre tantos monges, 
que podem proferir a Verdade de Deus. 

A paixão do conhecimento, no entanto, 
não se deixa disciplinar. E insinua o riso e 
a polêmica no sisudo e silencioso espaço 
da biblioteca, transformando-a - e à 
Igreja, de que é símbolo metonrmico -
em cenário onde se entrechocam, em luta, 
tantos discursos possíveis. A poeira de 
sabedoria é sacudida, os signos produzem 
uma multiplicidade labirrntica de 

· caminhos, a Verdade deixa de ser uma 
constatação inocente. 
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Dessa maneira, a narrativa de Umberto 
Eco se oferece como alegoria da relação 
entre saber e poder, da significação 
polrtica do discurso religioso, da 
produção simbólica e violenta de toda 
Verdade, a partir de uma desconstrução 
crftica dos discursos que falam de Deus -
signo máximo da Verdade na civilização 
ocidental até o século XIX. 



2 

Retomando uma conceituação corrente 
na Teoria da Literatura contemporânea, 
pode-se dizer que O nome da rosa é um 
romance de estrutura polifônica. De fato, 
a questão do amor a Deus e do amor aos 
livros, enquanto portadores da Verdade 
a ser transmitida, é colocada de forma 
problemática, pela coexistência de vozes 
as mais dissonantes. Cordialidade e 
doçura, busca curiosa, incentivo ã criação 
de novas e humanas formas da imagem de 
Deus, na teologia sensualista de 
Guilherme de Baskerville - muito 
sintomaticamente um ex-inquisidor 
encarregado de encontrar o criminoso. 
Ingenuidade, juventude e carnalidade no 
aprendizado religioso de Adso de Melk, 
seu ajudante, incapaz ainda de dogmas e 
certezas e, por isso, também 
sintomaticamente, escolhido como 
testemunha que faz chegar a nós os 
acontecimentos daquelas sete noites 
tenebrosas. Irascibilidade, autoritarismo e 
cegueira nos sermões de Jorge de Burgos, 
venerando monge de memória infalfvel, 
que faz o amor significar proteção contra 
o riso e a diferença, repetição veemente 
de dogmas seculares. A arbitrária imagem 
da unidade se fragmenta, através desses e 
de cada um dos outros personagens, numa 
complexa rede de intrigas e desejos que 
faz do amor uma realidade de mil faces. 

A harmonia por onde flui o discurso 
narrativo é, dessa forma, a do traçado que 
vai minuciosa e agilmente encadeando 
variadas modalidades de linguagem, 
gerando dentro da unidade da narrativa 
o estilhaçamento de inumeráveis e 
polemizantes micro-narrativas e 
descrições. Lembranças e previsões, 
parafsos e apocalipses, ciência e magia, 
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teologia e pol ftica, lucidez e demência, 
visões delirantes e acontecimentos 
cotidianos se mesclam de forma 
deshierarquizada, anulando qualquer 
pretensão ã hegemonia de uma única 
perspectiva. Nesse espaço movediço, o 
desvendamento do crime é conseguido, 
não pe~o encadeamento iiT'placável da 
racionalidade lógica, mas pela 
sensibilidade interpretativa que acolhe 
essa diversidade e permite que, do acaso e 
do jogo entre tantas signif icações , se 
produza uma verdade . 

Dentro dessa ordem interpretativa e 
não-dogmática, "razão" e "loucura", 
"verdade" e "mentira" se desnudam na 
sua condição de conceitos constitutivos 
de uma estratégia de luta, de uma vontade 
de poder. Vontade que, em guerras surdas 
ou sanguinárias, se institui na palavra e 
institui a palavra de Deus. De novo a 
imagem do labirinto. O narrador se afasta 
da ·sectária e imparcial clareza da linha 
reta e se derrama, apaixonado e 
divergente, em inúmeros movimentos que 
fazem da narrativa um quebra-cabeças, da 
verdade um jogo sem determinação fixa : 
"O diabo não é o prfncipe da matéria, o 
diabo é a arrogância do cspfrito, a fé sem 
sorriso, a verdade que não é nunca presa 
de dúvida. O diabo é sombrio po rque sabe 
por onde anda, e andando, vai sempre 
por onde veio." 1 
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Um romance policial erudito, recheado de 
citações em latim e referências 
teórico-semiológicas, deslocando o 
cenário do crime das escuras ruas 
londrinas para as excelsas altura~ de um 
mosteiro? Quais significações podem ser 
produzidas pela relação entre essa forma 



já clássica de narrativa e o romance de 
Umberto Eco? 

Por um lado, as semelhanças são 
evidentes. O pretexto para a deflagração 
da narrativa é um crime misterioso. O 
eixo narrativo é determinado pelas buscas 
que devem levar ao criminoso e seus 
motivos. A principal figura é a do 
personagem encarregado das 
investigações, desenvolvidas de modo a 
manter em suspenso o mistério até quase 
as últimas páginas do livro. 

A pa rtir dessas marcas específicas, o 
romance policial se insere numa categoria 
mais ampla , que poderfamos denominar 
de "narrativa romanesca clássica", tal 
como consolidada pela produção literária 
do século XI X~ Essa forma literária, por 
sua vez, é apenas uma das maneiras pela 
qual se concretiza uma estratégia 
di scurs iva que, presente em diversos 
espaços da reflexão humana, serve à 
instituição de uma determinada ordem no 
mundo. "Romance e História tiveram 
relações estreitas no próprio século que 
viu o maior desenvolv imento de ambos. 
Essa ligação profunda, que deveria ajudar 
a compreender Balzac e Michelet ao 
mesmo tempo, é, nos dois casos, a 
construção de um universo autárquico, 
que fabrica ele próprio suas dimensões e 
seus limites, e neles di spõe seu Tempo, 
seu Espaço, sua população, sua coleção de 
objetos e mitos." 2 

Dessa manei ra, Roland Barthes aponta 
para as possib ilidades de interpretação 
polftica do discurso narrativo clássico. 
Nesse sent ido , narrar uma história 
significa submeter,_ realidade a uma 
limitação ordenadora. ~ preciso 
definir-lhe um in ício, causa determinante 
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do desdobramento contlnuo que a levará 
ao final apaziguador de todo movimento. 
A pluralidade se disciplina em seqüência, 
o tempo vira li nha reta, o imprescindfvel 
desaparece ante o rigor da casualidade 
lógica ou aparece apenas sob a máscara do 
que transcende à ação humana. 
Linearidade e coerência são os atributos 
essenciais ao ser em ação, como aliás têm 
sido desde a constituição da racionalidade 
aristotélico-platõnica. Relig ião e História, 
Ciência e Literatura têm se constitu (do 
em diferentes formas desse discurso 
onto-teológico, que não consegue pensar 
a descontinuidade e a diferença. 

Na construção dessa ordem alfabética, o 
narrador é um signo fundamental. Seu 
atributo básico é a onisciência, garantida 
pelo distanciamento com que observava 
uma realidade oferecida e evidente, 
legitimada, pela "impessoalidade" da 
narração em 3~ pessoa, em verdade 
inconteste. Sob a égide desse olhar isento , 
todos os acontecimentos se encadeiam, 
todas as personagens desvelam uma face 
unfvoca, tudo encontra uma explicação
naturalmente. O narrador onisciente 
efetua literariamente esse gesto, próprio 
a todo d iscu rso ideológico, de ocultar a 
vontade , o(s) sujeito(s) e interesses de sua 
produção sob a imagem de uma 
objetividade pacificadora. 

São essas as questões postas em jogo 
pelo romance de Eco, na medida em 
que simultaneamente retoma uma 
forma narrativa clássica e abala sua 
naturalidade pelo contraponto com outra 
forma de linguagem. Pois a história do 
amor a Deus e do amor aos livros, a 
história da busca da verdade que esse 
amor determina, perde a( sua 
"naturalidade" e é mostrada como 



movimento de vontades contraditórias, a 
partir mesmo do que constitui cada 
indivfduo até estender-se a cada forma de 
relaçio social, a cada verdade 
institucionalizada. Dessa maneira nos são 
mostrados cada um daqueles monges, 
dessa maneira nos é revelada a história da 
Igreja. Sujeitos delirantes, lutando para 
fazer de sua vontade, linguagem, de sua 
linguagem, verdade e lei. 

Assim a narrativa constrói a aprendizagem 
inacabada do jovem Adso, curioso e 
emocionado ator /espectador de tantas 
verdades diferentes, que se confessa 
incapaz de concluir definitivamente sobre 
cada coisa observada, fazendo da recusa à 
onisciência, à objetividade e ã finalidade 
definidora o cerne de sua função de 
narrador: "Está fazendo frio no' 
scriptorium, dói-me o polegar; deixo esta 
escritura, não sei para quem, não sei mais 
nada sobre o quê: stat rosa pristina 
nomine, nomina núda tenemus. " 3 Mesmo 
já idoso, após anos de vivência e reflexão 
religiosa, se recusa o poder da verdade 
finaL A única existência que afirma 
sempre e sólida é a da linguagem: da rosa 
só fica o nome. 

A atitude de Adso enquanto narrador 
reaparece na própria estrutura da 
narração, que recusa a conclusividade e a 
finalização, retomando as mesmas 
questões colocadas de in(cio, afirmando 
apenas a positividade do trabalho de 
linguagem que as gerou: no princípio era 
o Verbo e o Verbo estava junto a Deus e 
o Verbo ers Deus. A história começa com 
as palavras do Evangelho de São João, se 
desenrola através de múltiplas palavras 
sobre Deus, sobre o amor, sobre a 
verdade, descobre um crime cometido em 
nome das palavras de Deus, para ocultar 
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as palavrf!s com que Aristóteles defendia 
o riso e castigar a curiosidade dos que 
não aceitavam a proibição de nenhuma 
palavra. 

Guilherme de Baskerville, investigador do 
crime e personagem central da narrativa, 
perfaz um trajeto cheio de dúvidas e 
acasos e constrói uma imagem oposta à 
monoHtica integridade do herói clássico. 
Franciscano, ele possui afinidades com o 
que o discurso religioso hegemônico 
interpretava como heresia; ex·inquisidor, 
condena a lógica r(gida e aprior(stica com 
que esse discurso justificava a violência 
inquisitorial; autoridade institucional na 
Igreja, recusa-se o poder de imobilizar 
significados e fundar verdades eternas e 
enxerga o Diabo em tantos espaços 
diversos, sempre tão diverso de si mesmo. 
O que significa "fé", o que significa 
"heresia"? Consciente dessa precariedade, 
que afinal permite a própria dinâmica do 
mundo e a constituição de tudo que 
chamamos humano, Guilherme interpreta 
a palavra de Deus pela perspectiva de sua 
apaixonada fé no novo. Segundo ele, a 
heresia está em impor qualquer ordem ao 
universo, esquecendo que Deus é 
ilimitado e só existe enquanto criação. 
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A través dos recursos acima apontados 
sucintamente, Umberto Eco reconstrói 
em seu texto um movimento 
caracter(stico à arte e ao conjunto das 
ciências humanas a partir do século XX -
a recusa do empirismo, a problematização 
do conceito de realismo, a descrença no 
caráter essencial de qualquer ordem. 
Nesse movimento, a pintura questiona o 
figurativismo, a escultura se transforma 
em mobile sem forma fixa, o romance 



deixa de se propor como documento 
impessoal e inequívoco. Marx dem,mcia 
a ciência (econômica) como discurso 
produzido por uma vontade de poder, 
Freud afirma o caráter simbólico da 
construção do inconsciente, Nietzsche 
define toda verdade como metáfora. 
"Realidade" e "ficção" perdem as 
fronteiras antes tão nítidas. 

A reafirmação referencial de uma 
realidade externa deixa de ser o princípio 
construtor nessa nova ordem discursiva 
que se volta criticamente sobre si mesma, 
fazendo de sua própria linguagem o 
personagem principal, agente produtor de 
verdades provisórias cuja lógica uma 
interpretação não dogmática desmonta e 
renova. Os significados perdem sua 
imobilidade, o mundo sua transparência, 
a história sua linearidade finalista. Os 
saberes s~ desierarquizam e relacionam 
enquanto forças significantes. Ciência e 
filosofia, história e literatura se 

encontram, como na alegoria de Umberto 
Eco, na circularidade tortuosa do 
labirinto, imagem central no romance. 
Caminho que nós, leitores, podemos 
percorrer à semelhança de Guilherme e 
Adso, repentina e simultaneamente 
reencontrando a Idade Média e o século 
XX, sem pré-conceitos que nos guiem e 
respostas que nos apaziguem. Afinal, ao 
término de nossa investigação 
encontramos apenas o espaço vazio da 
biblioteca incendiada, à espera de outras 
palavras que recoloquem em movimento 
a. história, renovada. 

1 ECO, Umberto. O nome da rosa. RJ, Nova 
Fronteira, 1983. lJI! edição, p. 536. 

2 BARTHES, Roland. ·~escritura do 
romance'~ ln : O grau zero da escritura. SP, 
Cultrix, 1971. 

3 O nome da rosa, p. 562. 
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Ouem tem medo 
dos Beneditinos 

D. JOÃO EVANGELISTA 

Depois de uma preleção de caráter tão, 
no bom sentido, professoral e técnico no 
campo da literatura, devo esclarecer que a 
minha participação aqui tem outro 
caráter: venho em nome da presença do 
mosteiro neste livro, neste best-seller que 
se passa todo dentro de um mosteiro - e 
justamente um mosteiro beneditino; de 
um modo de viver que foi instaurado há 
1500 anos e que atravessou séculos e se 
expandiu de tal forma, que São Bento 
pôde ser declarado por várias razões o pai 
da Europa; e que chegou até o nosso país. 
Já no primeiro século da vida do Brasil 
contávamos com mosteiros beneditinos, 
entre os quais está o meu mosteiro da 
Praça Mauá. Naquele tempo era uma 
colina bucólica, silenciosa, ao lado do 
mar, tendo uma ilha em frente que 
pertencia ao mosteiro. Não havia 
Marinha, nem submarino, nem outras 
espécies de objetos pouco simpáticos. 

Aparece, agora, um livro que localiza e 
desenvolve toda a sua história - com toda 
essa técnica literária que encanta críticos 
e leitores - dentro de um mosteiro 
beneditino, com monges beneditinos. Hã 
também outros religiosos presentes no 
desenvolvimento de um grande momento 
de pesquisa, de confronto, de 
posicionamentos dentro da Igreja em 
torno dos dramas suscitados pelo ideal da 
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pobreza nos séculos XIII e XI V - e todos 
têm acolhida no mosteiro beneditino. Isto 
aliás, corresponde ao desejo de São Bento 
de receber a todos independentemente da 
posição mais simpática ou menos 
simpática, menos ou mais ortodoxa de 
cada hóspede, e sim porque é gente, gente 
que deve ser acolhida, porque quando se 
acolhe o outro, aquele que prec isa da 
gente - segundo a palavra do evangelho 
que São Bento transcreve - se está 
acolhendo o próprio Cristo, aquele Cristo 
que é palavra mas que é também muito 
mais algo material e concreto, que é cada 
um de nós visto aos olhos da fé como 
uma presença do Cristo. De maneira que 
eu diria, sem contradizer a professora, 
que essa palavra de Deus que se fez carne, 
se tornou das coisas mais concretas e mais 
palpáveis desde o momento em que em 
nossas entranhas estamos encontrando 
esse Verbo que é Deus encarnado, que é 
Cristo na fisionomia de cada um daqueles 
com quem nós cruzamos nas ruas, e 
mesmo na fisionomia daqueles que são os 
mais carentes, os mais pobres, os doentes , 
os prisioneiros, os perseguidos, todos 
aqueles que o cap. 25 de São Mateus 
coloca como expressões, como presenças 
do Cristo; no qual o Cristo vai dizer no 
último dia : eu estava ali e vocé me 
maltratou, e você me olhou, e você hão 
me reconheceu. você fixou-se talvez num 



simples nome, e eu estava ali, presente, eu 
era aquele pobre que você deixou de lado, 
eu era aquele sujeito que você considerou 
como inimigo, eu era aquela pessoa que 
precisava de alguém e que você achou que 
não precisava. De maneira que o mosteiro 
beneditino faz questão, naquilo que a 
gente poderia chamar de objetividade, de 
realismo beneditino, de colocar nas obras 
de hospitalidade uma das suas 
ca racterísticas, exatamente porque quer 
·Je r o Cristo e!'fl qualquer um que apareça 
para pedir uni copo de água . Isso 
sobretudo quando se trata, como no caso, 
de um serviço pacificador aos homens 
da Igreja . 

Mas voltando ao nosso romance, eu dizia 
que represento aqui um pouco essa 
presenÇa beneditina, que se estende 
através dos séculos. São Bento nasceu em 
480, portanto há mil e quinhentos anos, e 
atravessou aqueles tempos da Idade 
Média, e chega até hoje e ainda encontra 
pessoas que abraçam esta regra e esse 
modus vivendi, naturalmente não com o 
mesmo ardor, com a mesma santidade, ou 
com o mesmo valor de outros tempos, mas 
talvez, um dia, se encontre algum mérito 
também nos beneditinos de hoje. 

Devo dizer agora que, num ambiente 
beneditino, - e não se trata de uma 
opinião pessoal, mas das pessoas que 
freqüentam os mosteiros - o livro não 
nos é muito simpático. Claro, os 
beneditinos aparecem ali de maneira um 
pouco . . . bem, são hospitaleiros, 
acolhem etc., mas o abade, o pai da 
comunidade é uma figura meio 
insignificante, muito satisfeito com as 
jóias que tem, com as relíquias de ouro, 
com as diversas cabeças de São João 
Batista (risos) e coisas do gênero. 

47 

Riquezas que ele mostra com um prazer 
imenso, o que evidentemente não é uma 
das coisas mais louváveis num abade; é 
um abade cujo grande título de glória 
ironicamente, de maneira bastante 
italiana, fora haver ajudado a retirar o 
corpo, o corpanzil de São Tomás de 
Aquino morto do alto de uma torre. Bom, 
ele também devia saber de tudo, pois saiu 
de dentro daquela porta que Jorge de 
Burgos trancou dentro da biblioteca. E . 
este? Este só pensava em matar,_os outros: · 
é outro monge que também não é uma · 
figura muito característica da vida 
monástica : assassinou vários e estava 
disposto a assassinar mais um ou dois 
(risos). e ficou numa satisfação imensa 
quando viu o inglês Guilherme folhear o 
livro, aquele livro que bastava passar a 
mão em suas folhas e já os dedos se 
contaminavam com o veneno tremendo 
que continham as mesmas folhas e, à 
medida que iam sendo folheadas, iam 
ficando mais grudadas : então a pessoa 
tinha que passar a mão na boca, passar o 
dedo na língua - para desgrudá-los e, 
assim, era envenenada. E com que 
satisfação ele dizia: leia mais! leia mais! 
(risos) Mas, como era cego, não sabia que 
o inglês tinha se munido de umas luvas, 
de maneira que não funcionava a trama. 
E acabou resolvendo se matar também. 

Bom, eu já dizia que o livro de Umberto 
Eco não é assim tão encantador para 
quem quer encontrar a descrição de um 
mosteiro beneditino que seja um mosteiro 
edificante, ou mesmo que não seja 
edificante, que conte as misérias que 
podem existir numa comunidade que, 
afinal, é uma comunidade de homens! Os 
monges não são santos porque vestiram a 
roupa de monges e entraram pra lá, eles 
são candidatos longínqüos à santidade, 



mas, ao menos, são encaminhados para 
isso; podem não chegar lá, mas estão 
fazendo força. Então, o mosteiro teria que 
manifestar uma espiritualidade, uma 
espiritualidade religiosa, eucarística. A 
eucaristia na época era realmente alguma 
coisa que tocava, a nível eclesial. Há um 
momento que os monges celebravam a 
missa, e de missa não se fala mais. E falta, 
portanto, uma certa presença de 
espiritualidade de Igreja, de 
espiritualidade beneditina. E estou 
falando da impressão do leitor comum, 
que tem um certo fundamento religioso 
com o espírito beneditino - o que não 
encontra no livro. 

Para dizer a verdade, esse aspecto não me 
impressionou. Eu apreciei o livro 
enormemente, e digo que sobre esse 
aspecto acho que o artista não é 
obrigado a escrever realmente como é um 
mosteiro beneditino (ele não está fazendo 
obra histórica). tem a liberdade de 
apresentar as coisas que interessam a ele, 
que dizem respeito ao seu drama, à sua 
narrativa. Não está ali para fazer um 
tratado sobre a espiritualidade beneditina, 
ainda que pudesse ser mais rico sobre este 
ponto de vista. Acho que a presença 
beneditina no livro aparece em algumas 
poucas descrições do ofício di vino, da 
liturgia do mosteiro, justamente quando 
acontecem coisas estranhas -o que 
chama a atenção do leitor comum pela 
forma interessante como o autor as 
apresenta, talvez de forma um pouco 
romântica, um tanto imaginativa. O 
refeitório era iluminado por grandes 
tochas, os monges sentavam-se ao longo 
de uma fila de mesas dominada pela mesa 
do abade, posta perpendicularmente a 
estas sobre um vasto estrado - eis como o 
autor descreve o jantar, onde a palavra 

refeição às vezes aparece traduzida como 
pasto. Ora, pasto é refeição em italiano, 
não é português. Eco descreve essas mesas 
do refeitório porque quer focalizar um 
oHcio que São Bento juntou à última 
refeição do dia . Os monges vão chegando 
dos seus trabalhos, vão sentando, 
comendo, e no fim completam (daí surg iu 
o ofício de completas, completorium, em 
latim, o que completa o dia) e nesse 
jantar há um a certa I iberdade porque há 
hóspedes, pessoas de fora. ~ essa a 
primeira ocasião em que Jorge de Burgos 
fala a respeito do riso citando a Regra, a 
Santa Regra de São Bento, "imitem os o 
exemplo do profeta que diz : "Vigiarei 
o meu caminho para não pecar com a 
minha I íngua". Então o silêncio, a 
taciturnidade do monge nega-lhe o uso da 
palavra por causa da sabedoria do silêncio, 
por causa do respeito à presença de Deus. 
Essa presença de Deus é tão concreta que 
o monge se cala, silencia, com o forma de 
tornar Deus mais presente. Então, 
"emudecido", abstenha-se de falar mesmo 
de coisas honestas". Nessa passagem o 
profeta nos ensina que por amor ao 
silêncio deveríamos nos abster até dos 
discursos I ícitos, quanto mais dos ii ícitos. 
·Mas as vulgaridades, asneiras, palhaçadas, 
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(a maneira de citar do autor é um pouco 
violenta, São Bento não usa essas palavras 
assim), "nós as condenamos à reclusão 
perpétua, em qualquer lugar, e não 
permitimos que o discípulo abra a boca 
para fazer discursos". E a mesma coisa 
fala -se do riso. Jorge diz que o riso é 
alguma coisa que está muito próximo da 
morte e da corrupção do corpo. São 
Bento realmente não é muito favorável ao 
riso, São Bento quer no seu mosteiro um 
ambiente de profunda alegria, mas de um 
respeito mu ito grande às coisas sagradas -
o que nós hoje dificilmente 



compreendemos, porque a característica 
do homem de hoje é dessacralizar as 
coisas, enquanto a preocupação de São 
Bento é ver o sagrado nas coisas profanas, 
de maneira que tudo é sagrado e o riso 
seria uma espécie de negação disso. 

Por outro lado, ele tem palavras 
maravilhosas, no fim do prólogo, que 
revela uma das páginas mais brilhantes de 
São Bento, (com o no final do cap. V 11, 
Jutra página fundamental da regra de São 
Bento) sobre a humildade. Ele diz que o 
monge começa sua vida ou vai levar a sua . 
vida numa estrada muito estreita, mas isto 
não o deve levar ao desânimo. Pelo 
orocesso da própria convivência e da fé , 
ele vai crescendo e passa a ver mesmo nas 
coisas difíceis e ásperas, sinais de uma 
realidade belíssima e libertadora. Mas não 
é com o corpo d ii atado que ele passa, mas 
sim com o coração dilatado. Às vezes se 
quer avança r usando os cotovelos, 
alargando as paredes; mas o segredo para 
alargar o caminho não é usar os cotovelos, 
é alargar, dilatar o coração com 
inenarrável doçura de amor. Então, isto é 
doce, esta é a verdadeira alegria, um a 
alegria interior que não é a alegria das 
gargalhadas ou dos risos barulhentos. A 
mesma coisa ele vai dizer, no fim do cap. 
VIl, a respeito dos graus da humildade. O 
monge cresce pela humildade, subindo os 
degraus da escada de Jacó. E na medida 
em que desce na hum i Idade, sobe na 
perfeição; e quando chega aos últimos 
graus da humildade, o décimo, por 
exemplo, va i mostrando primeiro as 
transformações interiores, para então 
chegar às conseqüências exteriores. E a( 

está a grande diferença de não rir, de um 
silenciar, um não-rir que seja fruto de 
uma aquisição interior, de uma riqueza 
interior, de tal forma (como dirá 
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Guilherme também em outro lugar) que 
a presença de Deus dentro dele não lhe dá 
vontade de rir das coisas, porque a gente 
ri das coisas quando a gente se coloca 
acima delas. Aristóteles descreve essas 
ocasiões em que a gente ri, quando se 
descobrem as contradições, quando se 
vêem as fraquezas. O sujeito leva um 
escorregão, a gente pode ter até muita 
pena, mas o primeiro impulso é de rir. 

Um outro ofício, que o autor cita de 
maneira muito bonita, ainda que um 
tanto romântica, é o ofício das matinas. 
!: no meio da noite, os monges se 
levantam para a vigília. A r está uma 
significação muito rica : estar no mundo 
à espera de uma coisa maior, que é a 
própria espera do Cristo. A noite tem 
uma significação de trevas, de 
afastamento de Deus, Deus que não está 
presente, e você quer estar com ele; você 
talvez o tenha dentro de você mas ele não 
está sensivelmente presente. A noite 
representa isto - e o que você faz então? 
Fica à espera de que ele chegue. Como na 
palavra profética, o guarda fica andando 
de noite, à espera da aurora; e ele anseia 
por essa aurora, porque já está cansado 
das trevas, daquele cansaço que serviu de 
tema para um prelúdio de Bach, da espera 
do vigilante, um vigilante profético. 
Assim, o ofício das matinas é também um 
ofício em que os monges se reúnem para, 
rezando e lendo, esperar a chegada da 
aurora, a chegada do sol, este sol que é o 
sol da justiça, o sol do Cristo, o símbolo 
de um Cristo que chega e ilumina e dá a 
dimensão exata das coisas, coloca a 
verdade nas coisas. As coisas no escuro 
são mentirosas, não são identificáveis. No 
momento em que a luz do sol aparece, 
que o Cristo, o Senhor aparece, as coisas 
tomam as devidas proporções, o seu 
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colorido devido, a sua realidade. Então o 
monge vê a própria realidade de Deus. ~ 
assim que ele descreve esse oHcio das 
matinas, com os monges todos ali, com 
capuz, ou sem capuz, cantando o Te Deum 
etc. E depois há um intervalo, que São 
Bento prevê, das matinas para uma outra 
hora que chama Vigiliae ad Laudes, quer 
dizer, vigflias para os louvores ou 
Sollemnitas Matutinorum. Naquele 
intervalo entre os dois oH cios eles 
escutam os Salmos, recomeçam a 
cantá-los, mas agora com os sinais de 
uma presença mais próxima. Eles sabem 
que o sol está prestes a aparecer e o oH cio 
termina com um canto que faz parte do 
evangelho, o canto de Zacarias - o 
Benedictus - que anuncia a vinda do 
Cristo. Zacarias, o pai de São João 
Batista, que fala do seu filho, do menino 
que anuncia a vinda do Cristo, e que vem 
para iluminar aqueles que estão 
assentados à sombra da morte, para dirigir 
os seus pés no caminho da paz. Ora, é 
exatamente quando eles estão terminando 
esse canto evangélico, "cantávamos as 
palavras do livro divino enquanto 
testemunhávamos o verbo vindo para 
iluminar as gentes", neste último verso do 
Benedictus, "/Iluminare his, qui 
intenebris et in umbra mortis sedent, ad 
dirigendos pedes nostros in viam pacis" 
("aquele que vai dirigir os nossos pés no 
caminho da paz"); já que, agora, estamos 
seguros, temos uma luz dentro de nós, 
"então temos é que cantar na segurança, 
na paz, na amizade, no amor"; quando se 
está nisso, a luz ainda ausente pareceu-me 
reluzir nas palavras do cântico. Ele 
descreve isto de maneira poética; "L (rio 
m(stico que se abria cheio de perfume, 
entre as cruzes das abóbadas, graças ao 
Senhor por esse momento de gáudio 
indescriHvel. Rezei silenciosamente e 
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disse ao meu coração : e tu, tolo, de que 
tens medo, se tens esta realidade, esta luz, 
está âncora de luminosidade". 

De repente alguns clamores elevaram-se do 
portão setentrional, perguntei-lhe porque 
os servos, preparando-se para o trabalho, 
podiam perturbar assim as sagradas 
funções. Mas não era nada disto, era uma 
das mortes, era a morte daquele que 
acabaram jogando com a cabeça dentro 
do balde, com as pernas para cima, uma 
figura esquisita, parecia um a cruz de 
pernas. E r a Venâncio , o conhecedor das 
coisas gregas. E assim , faz-se este 
paradoxo. Daquela sublimidade do 
oHcio àquela crueza do assassinato, da 
beleza e da paz para a violência. 

Ainda há um outro oHcio de matinas, 
depois de um dia muito pesado (página 
464), naquela hora do intervalo entre as 
matinas e as laudes, quando há um 
pequeno descanso; mas o abade resolve 
fazer um ensaio de canto, uma das coisas 
não das mais agradáveis nos mosteiros, 
porque os monges já estão cansados de 
êantar e acham que já sabem tudo . Assim, 
quando se ordena um ensaio de canto a 
coisa não é muito bem recebida. Mas 
como a barra ali estava meio pesada, o 
abade resolveu fazer um ensaio de canto, 
mesmo porque se aproximava o tempo 
de Natal. Eco diz que o abade recordou 
aos monges e aos noviços que era preciso 
que se preparassem para a grande missa, 
quer dizer, a missa solene, natalina. Eco, 
pela boca de Elk, pergunta se o abade 'não 
tinha escolhido aquele canto, justamente 
naquela noite, quando ainda estavam 
presentes na função os enviados dos 
pr(ncipes, para lembrar que há séculos 
a ordem estava pronta a resistir à 
perseguição dos poderosos, graças à sua 



privilegiada relação com o Senhor Deus 
dos Exércitos. Realmente, o início do 
canto causou uma forte impressão de 
potência. 1: um canto que começa muito 
no grave. Agora, não me parece que a 
melodia seja gregoriana, pela maneira que 
ele a descreve, porque ele faz notas muito 
longas. Aqu i o nosso caro Eco se trai um 
pouco. Ele tem a preocupação de 
erudição, então neste trecho ele resolve 
cita r todos os neumas gregorianos que 
existem nos livros, como se estivessem 
sendo usados naquele canto. Então ele 
diz : "e principalmente as vozes dos 
noviços sobre aquela base pedregosa e 
sólida erguiam cúspides, colunas, 
pináculos de neumas liquescentes e 
subpontuados. E enquanto meu coração 
se atordoava de doçura ao vibrar de um 
clim8Cus ou de um porrectus, de um 
torculus ou de um salicus etc. (5<;1 edição, 
p. 465) ". São todos nomes técnicos dos 
neumas gregorianos, mas que nunca 
aparecem assim, tudo de uma vez, coleção 
inteira, é um pouco forte. "Aquelas vozes 
pareciam dizer-me que a alma (a dos 
orantes, e a minha que os escutava) não 
podendo resistir à exuberância do 
sentimento através deles, lacerava-se para 
exprimir a alegria, a dor, a laudação, quer 
dizer, o louvor; o amor, com ímpetos e 
sonoridades suaves, entretanto, o 
obstinado enfurecer·se das vozes não 
esmorecia, e depois entra com o júbilo 
aleluiático que não tem nada a ver com 
essa peça, propriamente". E continua o 
autor: " pronunciado com esforço quase 
obtuso, o sederunt, alçou-se no ar o 
príncipes numa grande e seráfica calma". 

A segunda peça, o Alleluia, é também 
descrita com seu festivo e claro adi uva me. 
Eu trouxe aqui esse gradual romano que, 
se me permitirem, vou tentar solfejar os 

neumas que ele descreve (D. Evangelista 
solfeja) . Essa parte é a pedregosa, depois 
vem a subida que ele diz ser entoado 
festivamente: "ajuda·me Senhor" 
(solfeja novamente). Bom, isso seria o tal 
gradual que eles estariam cantando talvez 
de uma forma diferente dessa, mas . . . 
mais ou menos na mesma base. Com os 
séculos, talvez se acrescentassem outras 
vozes, o que foi originando a polifonia, o 
organum, quer dizer, uma voz canta e 
uma voz mantém a nota. Aqui ele diz: 
"e agora o coro estava entoando 
festivamente o adiuva me, cujo "a" claro 
se expandia alegremente pela igreja, e o 
próprio "u" não parecia sombrio como o 
do sederunt, mas pleno de santa energia. 
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De repente havia um vigilante que 
caminhava pelo meio do coro, com uma 
lâmpada, para ver se os monges estavam 
dormindo, chegava a lâmpada na cara 
para ver se o monge estava dormindo 
naqueles ofícios compridos. E quando ele 
vai chegando perto da estadela do 
Malaquias, vê que Malaquias está 
desfigurado, e logo em seguida cai. Então 
é mais uma desgraça que ocorre ali, ao 
lado daquele ofício, durante o ofício. Ele 
já tinha ido lá dentro, já tinha passado a 
mão no livro, já tinha se envenenado, 
volta pàra o coro, e no coro se desfaz. 

Eu não quero me prolongar. Haveria 
ainda muitos pontos interessantes, 
principalmente falando de Jorge de 
Burgos, daquele sermão que faz depois 
das completas, ofício do fim do dia, 
depois de um dia tremendo. Aquele 
monge velho, cego, vai se arrastando para 
talar, faz um sermão em que mostra que 
todo mundo ali deve estar à procura de 
um culpado daqueles crimes, daqueles 
fatos horrendos que estão acontecendo 



ali, mas que o culpado é um só e ao 
mesmo tempo não é um só, são todos, 
todos, na medida que todos participam na 
presença de um, que é, ele vai dizer com 
veemência, a besta imunda, o anti-cristo. 
Jorge tem mania do anti-cristo, e é por 
causa disso que ele vê em todos e em cada 
um uma parte do anti-cristo. O Jorge está 
endemoniado, e o Guilherme o chama de 
demônio. Acho que nunca passou pela 
cabeça dele uma mulher, mas . .. ele é 
demônio, mesmo sem mulher. Aliás, 
fala-se disso várias vezes. Mesmo naquela 
questão dos livros, quando o Guilherme e 
o próprio Jorge mostram que a sabedoria 
não consiste em termos muitos livros. O 
mal é aquele orgulho de querer saber 
sempre coisas novas, em vez de ser a 
custódia daquilo que já foi dito, daquilo 
que já foi proclamado. Mas o homem 
tem, no seu orgulho, sede de novos livros, 
isso tudo está muito ligado a essa 
presença do anti-cristo. "E tudo já foi 
escrito: nas igrejas se levantarão pastores 
perversos, depreciadores, ávidos, 
desejosos de prazeres, amantes do lucro, 
prenhes de palavras vãs, soberbos, gulosos, 
imersos em libidinagem, sequiosos da 
vanglória, inimigos do Evangelho, prontos 
a repudiar a porta estreita, aquele 
caminho estreito de São Bento, a 
desprezar a palavra verdadei ra , e odiarão 
qualquer caminho de piedade, não se 
arrependerão de seu pecado, e por isso em 
meio aos povos espalhar-se-ão a 
intranqüilidade, o ódio fraterno, a 
perversidade, a dureza, a inveja, a 
indiferença, o latrodnio, a embriaguez, 
a intemperança, a lasdvia, o prazer carnal, 
a fornicação de todos os demais vícios; 
diminuirão a aflição, a humildade, o amor 
pela paz, a pobreza, a compaixão, o dom 
do pranto. Vamos, não vos reconheceis 
todos aqui? todos aqui presentes, monges 

da abadia e poderosos vindos de fora". 
Ele resolveu fazer uma inquisição al i para 
todo mundo, com essa veemência toda 
que aqui está. to momento, dizia Jorge, 
em que tudo cairá no arbítrio, os filhos 
erguerão as mãos contra os genitores, a 
mulher tramará contra o marido, o 
marido chamará em juízo a mulher, os 
patrões serão desumanos com os servos, 
os servos desobedecerão aos patrões, não 
haverá mais reverência para com os 
anciãos, os adolescentes exigirão o 
comando, o trabalho parecerá a todos 
uma inútil fadiga, de toda parte 
elevar-se-ão cânticos de glória à 
permissividade, ao vício, à dissoluta 
liberdade dos costumes. Depois disto os 
estupros, adultérios, perjúrios, pecados 
contra a natureza seguirão em grilndes 
vagalhões, em males, em adivinhações, em 
encantamento e aparecerão no céu corpos 
voadores, surgirão em meio aos bons 
cristãos falsos profetas, falsos apóstolos, 
corruptores, impostores, bruxos, 
estupradores, uma cascata verbal .. . "os 
monges desejarão as coisas do mundo, os 
pobres não acorrerão em auxílio dos 
chefes, os poderosos não terão 
misericórdia, os justos servirão de 
testemunhas à injustiça. Todas as cidades 
serão sacudidas por terremotos, haverá 
pestilência em todas as regiões, 
tempestades de vento erguerão a terra, os 
campos serão contaminados, o mar 
segregará humores enegrecidos, novos 
prodígios desconhecidos terão lugar na 
lua, as estrelas abandonarão o seu curso 
normal, outras, desconhecidas, sulcarão o 
céu, nevará no verão e fará calor tórrido 
no inverno. - E chegarão os tempos do 
fim e o fim dos tempos, e no sétimo dia 
chegará o Cristo, na luz de seu Pai, e 
haverá então um julgamento dos bons e a 
sua ascensão na beatitude dos corpos e 
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das almas. Mas que eles não pensem 
muito nisto não , nós vamos meditar hoje 
é nas coisas ruins .. . ", é o tipo desse 
Jorge que acaba sendo aquele homem 
endoidecido para pregar a conde nação 
porque ele acha que vai defender a 
verdade. Ele vai, sei lá , preservar os 
monges de uma deturpação da verdade, 
porque uma verdade muito racional, a 
verdade da filosofia, de um Aristóteles, a 
verdade que acaba definindo que o 
homem é um ser que ri , então vamos rir , e 
isso é uma degradação, a verdade que vai 
querer expl icar coisas que não são 
explicáve is, e que São Tomás de Aquino 
se de ixou envolver por essa paixão de 
uma verdade racio nal, e que isso vai ser 
uma degradação da humanidade, e então 
ele prefere matar, e fazer tudo, ele faz 
qualquer negócio, contanto que ele 
defenda a humanidade desse drama. 
E ass im esse livro chega ao seu termo. Eu 
passei aqui coisas muito rápidas e muito 
imperfeitas na sua apresentação, mas 
real mente é um assunto vastíssimo, que 
daria luga r a várias monografias. E, no fim 
de contas, aquele noviço que assisti u a 
destruição completa daquilo tudo, foi 
para o seu mosteiro, viveu sua vida, e um 
d ia volta ali. Ele não encontra mais nada ; 
encontra ainda uns pedacinhos, aquele 
negócio todo queimado, muitos anos 
depois encont ra ainda uns farelos de 
livros, uns farelo s de palavras, e ele não 
consegue juntar idéias, cai assim numa 
espécie de um pessimism o, de uma 
depressão em que as coisas não têm mais 
gra nde sentido. E aí me parece, é uma 
opinião, diferente de muitas outras, que 
ele chega àquela espécie de nominalismo 
- que tudo afinal se resolve, o que fica 
das co isas são as palavras - com uma 
frase até meio blasfematória, que está 
aqu i no fim, e que ele diz na língua dele 

(está em alemão no·texto) . Vê que está 
velho, que o fim da vida chegou: "Em 
breve terei me achegado ao meu 
principio, e não creio mais que seja o 
Deus da glória de que me falavam os 
abades da minha Ordem, ou de alegria, 
como acreditavam os minoritas de 
então", que acreditaram em todo aquele 
fulgor que o offcio divino trazia. Tudo 
aquilo foi secando dentro dele, pela vida , 
por tudo que presenciou, Um momento 
final talvez nem mesmo de piedade : 
"Gott ist ein /autes Nichts" . . . Então ele 

. resolve a coisa assim, joga esse conceito 
em alemão, e Deus não é mais que um 
grande, um sonoro nada, nele não repousa 
qualquer agora ou aqui, quer dizer, Deus 
passou a ser também um nome: 
"Penetrarei logo nesse deserto imenso, 
perfeitamente plano, incomensurável, em 
que o coração verdadeiramente pio 
sucumbe bcm-aventurado. Afundarei na 
treva divina, num silêncio mudo, numa 
união inefável, e nesse afundar-se será 
perdida toda igualdade e toda 
desigualdade; e naquele abismo meu 
espír ito se perderá a si mesmo, e não 
conhecerá nem o igual nem o desigual, 
nem nada, e serão esquecidas todas as 
diferenças, estarei no fundo simples, num · 
deserto silencioso, onde nunca se viu 
diferença, no Intimo, onde ninguém se 
encontra, no próprio lugar. Cairei na 
divindade silenciosa e desabitada onde 
não há obra nem imagem . Está fazendo 
frio, dói-me o polegar, deixo essa 
escritura não sei mais para quem, não sei 
mais sobre o quê : "stat rosa pristina 
nomine, nomina nuda terremus", 
permanece apenas da antiga rosa o seu 
nome; não permanece a rosa, permanece 
a rosa pelo nome. O que nós seguramos, o 
que apertamos na mão, o que nós temos 
são nuas palavras, as simples palavras" . 
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DEBATE 

SEGUNDO DIA DE "O NOME DA ROSA" 

Coordenador (Pierre Sanchis): 

Chegamos ao capítulo quatro do nosso 
debate - e hoje tivemos quatro enfoques 
- está na hora de tentar dialogar, 
globalizar. Como ontem, para esquenta r, 
eu começo fazendo duas perguntas. À 
prof~ Célia eu gostaria de perguntar o 
seguinte : pequenas sondagens que eu fiz 
sobre a reação dos leitores diante do livro, 
me mostraram que para os jovens 
pareceu um romance policial falho, 
mal feito. Será então que essa 
acusação, essa decepção diante de um 
"romance mal feito" se explicaria por 
essa inversão do modelo canônico do 
romance policial? Enfim, o que eu 

• gostaria de lhe perguntar, afinal, é se se 
trata de um policial bem feito ou mal 
feito? A resposta está impl(cita no que 
você falou , mas eu me perguntaria se não 
seria interessante fazer uma pesquisa real 
sobre a reação do tal leitor médio, do 
qual você falou . E para O. João eu 
gost aria de fazer outra pergunta, como 
resposta a uma impressão minha na hora 
em que o senhor cantou. E aí eu lhe 
pediria também um testemunho seu. 
Pensei naquela hora : que coisa 
impressionante, estamos analisando um 
romance que se passa no séc. XIV e que 
manipula todo um material cultural 
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daquela época e de repente aparece um 
homem do séc. XX que pega uma alusão 
do romance e torna vivo para nós esse 
material cultu ral do séc. XIV - que é 
para ele a vida cotidiana. Um ho mem do 
séc. XX que vive naquela permanência, 
pelo menos na sua expressão cu ltural. 
Então eu lhe perguntar ia: como um 
monge no séc. XX se sente vivendo 
naquela permanência, que vem do fundo 
das idades? 

Célia Pedrosa: 

A segunda pergunta q ue você me fez 
sobre o que seria o leitor méd io e qual 
seria a reação dele, foi a pergunta que eu 
lancei aqui no in ício. Infelizmente eu 
trabalho numa universidade (infelizmente 
no sentido de que eu t enho um espaço 
restrito) e não lido com essa fi gura do 
leitor médio que corresponde ao grande 
público, que embora não especializado 
nas lides literárias lê bastante, ou lê de 
uma forma razoável. Eu diria que o 
brasileiro méd io, pelo que dizem as 
estatísticas e o nosso movimento 
editorial, não lê muito, leria 
razoavelmente; e eu não conheço esse 
leitor médio. Infelizmente só conheço o 
leitor que se pretende especialista. Então, 
acho que este debate teria para mim uma 



contribuição importante: ouvir o leitor 
que não está na universidade, que não 
está lendo os textos do ponto de vista da 
discussão da teoria da literatura e o que 
ele teria para dizer sobre o texto. Acho 
que isto enriqueceria a minha leitura. 
Quanto à sua afirmação, acho-a 
muito entristecedora, a de que jovens, 
referindo-se ao livro, o achem ruim, um 
policial mal feito. O que eu posso 
interpretar desta afirmação é que se trata 
de pessoas que tentam decifrar o livro a 
partir de um modelo, porque a gente só 
chama uma coisa de mal feita ou bem 
feita quando se tem um modelo de 
perfeição na cabeça, pois a perfeição é 
sempre decorrência de um modelo - e me 
estranha que um leito r jovem tenha 
modelos tão fixados na cabeça a ponto de 
definir um livro novo como mal feito . 
Talvez o leitor jovem leia pouco ou leia 
muito o romance policial tradicional, de 
tal forma que não tem uma apreensão 
da diversidade do jogo produtivo que a 
diversidade de modelos descrita pode 
trazer. Então, como ele tem como 
caminho de conhecimento um único 
modelo, julga o livro do Eco em relação 
a esse modelo e assim o define como 
mal feito. 

Debatedor: 

O público médio de que você fala é o 
públ ico de uma determinada classe 
social ... Existe um projeto de 
intelectualização muito grande, que-leva 
à marginalização, seja no teatro, no 
cinema, como também agora na literatura, 
inclusive nesta obra. Agora, eu não vou 
fazer o julgamento do ponto de vista 
literário nem filosófico, nem teológico ... 
mas o que está se vendo por aí, por essa 
literatura, por esse cinema, é uma 
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marginalização ainda maior desse povo 
que está aí. E aí vai um perigo muito 
grave, porque se a classe média neste 
momento de confusão não se conservar 
lúcida, de fato vamos passar maus 
momentos. Eu não gostaria de colocar-me 
em choque com você, mas infelizmente 
acho que é preciso haver um basta nesse 
tipo de caminho. Também não concordo 
com D. João Evangelista, ele fez muita 
questão de se apresentar exclusivamente 
como monge, ele não qtiis trazer aqui 
qualquer outro tipo de sabedoria ... ele 
simplesmente trouxe o testemunho 
daquela vida na qual ele acredita, e o 
leitor médio da classe média é um 
deslumbrado por aquilo que não conhece. 
Vocês estão afirmando muitas coisas 
sobre esse livro : que ele encontra uma 
verdade na afirmação, uma verdade na 
negação, e também uma verdade na 
abstenção, em qualquer pretensão de 
afirmar ou de negar; eu acho que af há 
sinal de uma grande sabedoria, nem 
afirma, nem nega, muito pelo contrário. 

Célia Pedrosa: 

Eu queria colocar uma coisa em relação a 
isso. O que você falou denota uma 
preocupação social grande: em que 
medida a produção intelectual, tal como 
foi colocada aqui, está engajada nessa 
preocupação também com a social, com a 
transformação social. Este é um problema 
que me preocupa muito e que se reflete 
numa série de atividades que eu 
desempenho junto com a minha atividade 
intelectual -e não creio que elas sejam 
excludentes, como acho que preocupa a 
outras pessoas consideradas intelectuais e 
que desenvolvem reflexões a esse respeito. 
Trata-se de uma questão muito difícil, 
que está nos limites entre cultura, 



democracia e transformação social. 
Existem realmente marginalizados, e eles 
compõem a grande maioria da população 
dom undo. E são marginalizados também 
e, principalmente, porque são colocados 
à margem da cultura, à margem da 
capacidade de refletir, de perguntar, de 
especular. Não creio que seja democracia 
eu me abster da reflexão intelectual para 
ficar junto dos pobres; creio que talvez 
seja minha tarefa tentar que esse meu 
d iscurso se reproduza, chegue a espaços 
cada vez maiores, para que o po!::>re 
chegue onde eu estou, tenha a capacidade 
de refletir intelectualmente, de especular. 
Então, em vez de abrir mão da minha 
capacidade de reflexão intelectual, tenho 
que procurar ensinar a eles, para que 
possam, inclusive os pobres, em nome de 
quem tanta gente fala, inclusive eu, 
possam eles falar por si próprios. O 
grande problema da pol(tica hoje em dia 
é existir muita gente que fala em nome 
dos pobres, justamente porque eles não 
têm como falar. Se pudessem ler o livro 
de Umberto Eco, não o entenderiam; ou 
talvez conseguissem entender algumas 
reflexões entrecortadas; mas eles só vão 
conseguir produzir uma reflexão total, se 
é que ela existe, se se exercitarem nisto. 
O que não acredito é que o caminho para 
a democratização da cultura seja o 
silenciamento de uma de suas formas. 

D. João: 

Eu diria sobre esse mesmo ponto que, 

realmente, este certo el itismo de cultura 
não é necessariamente alguma coisa que 
afaste o homem das realidades mais 
concretas, da pobreza e das dificu ldades 
da vida. O que é preciso é que esse 
elitismo tenha alguma coisa de muito 
autêntico, de mu ito forte no ajudar o 
homem a transfo rmar o seu coração. Se 
ele fa z da cultu ra - e is to nós 
encontramos no âmago do livro de 
Umberto Eco -se a cul tu ra, o ter livros, 
o procurar a verdade fo r para o homem 
apenas o objeto de uma satisfação 
vaidosa , quase , diria , luxuriosa isto cada 
vez mais vai fechá-lo dentro de si mesmo; 
e neste caso ele ignora o outro, é levado 
a ignorar o outro. Mas uma verdadeira 
cultura e um verdade iro debate sobre os 
problemas mais profundos da filosofia, da 
teologia, ou lá o que seja - se isso é 
procurado real mente não pe la paixão da 
verdade, pelo narcis ismo da verdade, mas 
para uma ve rdade que li berta, uma 
verdade que d ilata o seu coração - então 
a cultura está dentro do processo de 
transformação do coração do homem, e 
na hora em que ele começa a transformar 
o coração ele está mais perto do seu 
próximo, ele .. . não levando o livro do 
Umberto Eco, talvez . .. mas levando 
uma palavra esclarecida, levando um 
sorriso, uma com preensão, amando mais 
o homem, amando mais a realidade vital. 
Então realmente o prog resso no 
aprimoramento da cult ura faz com que 
ele seja um homem melhor, mais santo. 
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NOTÍCIAS 

ISER tem nova Diretoria, Secretaria
Executiva e Estatutos 

Indicado pela Assembléia Geral 
Extraord inária de 15 de dezembro - que 
votou os novos Estatutos e a Diretoria do 
ISE R para o biênio 85-86 - Pedro A. 
Ribeir.o de Oliveira foi nomeado 
Secretário-Executivo na primeira reunião 
da nova Diretoria, realizada em 5 de 
janeiro deste ano. Caberá a ele, 
ju ntamente com Rubem Cesar Fernandes, 
nomeado Secretário-Executivo adjunto, 
gerir a instituição no seu dia a dia. 
A nova Diretoria do ISER é a seguinte: 
Presidente - Joaquim Beato 
Vice-presidente - Waldo Cesar 
Secretária - Maria José Fontelas R. Nunes 
Tesouraria - Zélia Milanez de L. e Seiblitz 
Vogais - Zwinglio Dias 

Vanilda Paiva 
Paulo Cesar Botas 

As atividades do I SER serão 
implementadas neste ano, quando a 
instituição passará a oferecer cursos com 
regula ridade , sob a coordenação de 
Marize Soares. Dentre os eventos que 
serão promovidos, já está definido o 
lançamento conjunto de duas publicações 
do ISE R - Religião e Sociedade 71 /3 e 
esta Comunicações do !SE R 13 - e do 
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livro Religião e dominação de classe; 
gênese, estrutura e função do catolicismo 
romanizado no Brasil, de Pedro de 
Oliveira, editado pela Vozes. 

Ano Novo 

O ISER recebeu com alegria votos para o 
Ano Novo de diversos amigos e 
companheiros. Publicamos abaixo, na 
fntegra, as cartas do padre José Oscar 
Beozzo e de Roberto Romano, que muito 
nos sensibilizaram: 

CEHILA 
Comision de Estudios de Historia 
De La lnglesia En America Latina 

Lima, 24 de dezembro de 1984 

Companheiros do ISER, acabo de receber 
e de ler o relatório de atividades do I SER 
- 84. 

Fiquei impressionado com o volume e a 
qualidade dos trabalhos desenvolvidos, 
sabendo que o ISER precisa contar com 
uma boa dose de trabalho voluntário e 
repousa no esforço de uma pequena 
equipe. ISER cumpre função importante 



de aliar a pesquisa de fôlego, com a 
reação cr(tica e aberta, mais imediata, 
aos acontecimentos significativos no 
campo religioso . 

Alegro-me que o ISER vai conseguindo 
compor seu perfil e sua eficiência neste 
campo intermediário entre as 
universidades e a igreja. Só lamento não 
ter podido colaborar mais de perto no 
ano que passou. Ajudaria, para todos 
nós que temos agenda apertada, ter um 
calendário dos eventos 85 e mesmo 
calendário fixo para certos eventos, como 
Assembléia. Por exemplo: o 19 fim de 
semana de dezembro a cada ano. Que 
Deus acompanhe e ilumine os trabalhos 
da Nova Diretoria e Secretariado e que 
tenham um feliz Natal. 

Pe. José Oscar Beozzo. 

São Paulo, dezembro 1984 

Amigos: 

Em 85, desejo-lhes sucesso na difícil 
tarefa de incentivar o diálogo, nesta 
"terra de missão" para o Espfrito. Nela, o 
silêncio repressor une-se intimamente à 
algaravia dos insultos, dos ataques às 
subjetividades, insinuações .. . Enfim, 
tudo muito humano, demasiado humano. 
Quem sabe, os cristãos assumindo o 
Além, os religiosos o sagrado, os ateus o 
vazio, abrir-se-ão brechas distintas na 
massa compacta das várias tantegoriás que 
marcam as falas e os modos dos homens 
e mulheres empenhados de nossa terra? 

Um abraço fraterno, 
Roberto Romano 

58 

Cinema 

Uma comunidade de 1000 habitantes e 
organização autônoma da Ilha de Taqu il e, 
no Lago Titicaca, a quatro horas de Puno, 
Peru . Este, o cenário de um documentário 
de média-metõagem iniciado neste mês de 
fevereiro por José Inácio Parente- A 
divina festa do povo, A trama da rede 
(prêmio OCIC 80) e Acorde maior, que 
participou dos festivais de Berl im 
Ocidental e de Cracóvia em 84 - , Patrícia 
Monte-Mór, antropó loga e colaboradora 
da revista Religião e Sociedade e Ana 
Maria Daou, também antropóloga. 
O projeto do filme é documentar a vida 
na comunidade, suas festas e seu trabalho : 
o que chamou a atenção dos 
documentaristas, ma is especialmente, foi 
a administração autônoma feita pelos 
habitantes, que promovem turismo 
intemo, hospedando os visitantes em suas 
casas; o trabalho artesanal de tecido 
('telas'), conhecido internacionalmente 
e o Carnaval, realizado em fevereiro , 
quando se faz a bênção da colheita , da 
casa e vários ritos propiciatórios em to rno 
da colheita. 

Os direitos dos f ndios 

O CIMI, Conselho lnd igenista Missionário, 
vem distribuindo há um ano um fol heto 
sobre o assassinato, em 83, de Marçal 
Tupã, onde conta a estória deste 
"homem humilde que se destacou pela 
luta incansável em favor do seu povo" e 
as circunstâncias da sua morte . 

Marçal era da região de Dourados, MS, 
tradicional território do povo Guarani, 
subgrupos Nhandeva e Kaiová. Em 1980, 



procurou o CIMI para localizar um grupo 
de 30 famnias que viviam à margem do 
Rio Apa, em Bela Vista, MS. Depois do 
encontro, passou a receber ofertas em 
dinheiro "para convencer os índios a 
desocupar as terras" e ameaças de morte 
diante da sua negativa . Sua luta pela 
permanência do grupo Kaiová em suas 
terras durou três anos. 

O assassinato de Marçal não foi 
esclarecido até hoje e as terras dos índios 
ainda não foram demarcadas. 

O CI MI denuncia interesses econômicos e 
políticos e pede apoio para a manutenção 
das terras e dos direitos dos índios. 
O Conselho sugere o envio de cartas e 
telegramas ao governo do Mato Grosso do 
Sul e ao Ministério da Justiça. 

A Bíblia e a Cruz nos jornais cariocas 

Os jornais cariocas O Dia e O Globo 
publicaram, respectivamente, em 10/1 /85 
e em 3/2 do mesmo ano, notfcias que 
merecem atenção e transcrição. A de 
O Dia relata a intensificação da ação 
repressiva da polícia contra o tráfico de 
entorpecentes, especialmente no Morro 
do Juramento , que é o quartel-general do 
traficante Escadinha, preso recentemente. 
Um dos seguranças do morro e da equipe 
de Escadinha, aprisionado pela polícia 
naquela época, revelou, "como 
curiosidade, que Escadinha considera o 
Morro do Juramento um lugar sagrado". 
E disse mais, conforme relata o jornal : 
" Para ilustrar essa informação, contou 
Sebastião que Escadinha ficou indignado 
quando o delegado Hélio Vígio, numa 
batida no Juramento, destruiu o cruzeiro 
que ali existia e diante dos quais os 
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comparsas do bando tinham de prestar 
compromissos. O chefe esperou Vígio ser 
transferido e, recentemente, mandou 
reerguer o cruzeiro, ornamentando-o, 
mandando iluminá-lo com luz 
fluorescente e promovendo cerimônias 
especiais para sua inauguração. Usando de 
um ardil, conseguiu que um padre fosse 
benzê-lo e promoveu uma procissão com 
os moradores locais". O título da matéria 
é: "Escadinha puxou a procissão no 
morro". 

oOo 

Já a matéria de O Globo é da época da 
visita do Papa ao Peru, quando um grupo 
de índios das comunidades indígenas da 
Boi ívia e do Peru pretendia encontrar 
com o Papa em Cuzco e "devolver-lhe" 
a Bíblia que, "segundo eles, em cinco 
séculos não trouxe amor, nem paz e nem 
justiça". A íntegra da notícia é a seguinte: 

lnd(genas vão devolver a Brblia, 'que 
nunca trouxe paz ou justiça' 

LA PAZ- As comunidades indígenas da 
Bolívia e do Peru decidiram aproveitar a 
atual visita do Papa para devolver-lhe 
hoje, em Cuzco, a Bíblia que; segundo os 
índios, "em cinco séculos não trouxe 
amor, nem paz nem justiça". 
"Por favor, leve sua Bíblia e a dê aos 
nossos opressores, cujos corações e 
cérebros precisam mais de seus preceitos 
morais", dizem os representantes das 
comunidades indígenas na carta dirigida 
ao Papa, ontem divulgada em La Paz. 
Na mensagem, os índios salientam que 
apesar da enorme quantidade de minerais, 
petróleo, plantações e outras riquezas de 



sua terra, eles são "povos famintos, 
doentes, ignorantes e fanáticos por esta 
ou aquela seita, religiosa ou antireligiosa". 
"Como parte do intercâmbio colonial 
imposto, recebemos a B fblia, que foi 
arma ideológica do assalto colonialista. A 
espada espanhola que de dia atacava e 
matava o corpo do índio, à noite se 
tornava a cruz que atacava a sua alma", 
diz outro trecho da carta, que pergunta 
ao Papa : 

"Sua Santidade vem visitar e abençoar o 
opressor estrangeiro, aquele que desfruta 
o sofrimento alheio, ou vem visitar o 
povo nativo oprimido, aquele que sofre?" 

Depois de pedir a excomunhão dos que 
promovem o massacre de (ndios e dos que 
produzem armas atômicas, os (ndios 
dizem: "O Vaticano, quer queira ou não , 
terá que decidir: continua defendendo a 
Europa, o opressor de povos, a morte, ou 
se coloca ao lado dos povos colonizados 
pela Europa, junto dos que sofrem, e 
defende a vida". 
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Anuário Católico de 1985 do CE RIS 

O último boletim do Centro de Estatística 
Religiosa e Investigações Sociais, de 
outubro de 1984, reclama das 
Circunscrições Eclesiást icas e Sedes de 
Governo de Institutos Religiosos. 
Masculinos. e Femininos a resposta aos 
questionários, enviados em 1984 pelo 
CE R IS, e que vão permitir o 
processamento dos dados para a 
elaboração do Anuário de 1985. O texto 
diz que "em alguns casos a resposta tem 
sido rápida, mas em outros lenta , e 
estamos mesmo aguardando ainda a 
resposta de um significativo número de 
informantes". 
Sem essas últimas informações, o CE R IS 
"teria hoje a oferecer um Anuár io 
baseado nas informações coletadas em 
83", o que não é a sua intenção, como 
frisa o texto. 

O lançamento do Anuá rio 1985 deve 
ocorrer em maio, segundo informações 
do CEAIS. 
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