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RESUMO 

O presente trabalho apresenta um estudo da obra Triologia Cósmica de C. S. Lewis — 

composta pelas obras Além do Planeta Silencioso, Perelandra e Essa força medonha —, 

analisando os conceitos teológicos utilizados pelo autor, sobretudo a doutrina do Pecado 

Original, e suas relações com o conceito de Imaginação Moral, desenvolvido pelo filósofo 

americano Russell Kirk.  

Palavras chave: C. S. Lewis, Russell Kirk, Trilogia Cósmica, Imaginação Moral, Pecado 

Original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This paper presents a study on C. S. Lewis’ Space Trilogy — that embraces Out of the Silent 

Planet, Perelandra, and That Hideous Strength. We analize the theological concepts used by 

the author, specially the Original Sin doctrine and its relations with the concept of moral 

imagination, developed by the american thinker Russell Kirk. 
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1. Introdução 

Em 1937, Clive Staples Lewis (C. S. Lewis, 1898 – 1961) e seu amigo John Ronald 

Reuel Tolkien (J. R. R. Tolkien, 1892 – 1973) — autor da saga O Senhor dos Anéis — 

conversavam sobre uma paixão comum: as histórias de ficção científica; sobretudo aquelas 

escritas por H. G. Wells (1866 – 1946), autor que influenciou a ambos. Inclusive, Lewis 

menciona em sua autobiografia que o interesse “peculiar e inebriante” por esse tipo de história 

era algo diferente de qualquer outro interesse literário, ou seja, aquele que tinha pela 

mitologia ou pelos contos de fada, por exemplo. Ele discute que essa influência tinha um 

caráter mais arrebatador e sensual — “como a luxúria”
1
 —, e também explica que escrevê-las 

posteriormente foi um processo semelhante ao de exorcismo
2
. Nessa conversa, Lewis e 

Tolkien decidiram fazer uma aposta: cada um deveria escrever uma história do gênero. 

Tolkien escreveria uma “viagem no tempo”, e Lewis uma “viagem no espaço”. E dessa aposta 

surgiu Além do Planeta Silencioso (Out of Silent Planet), primeiro volume daquela que seria 

conhecida como a Trilogia Cósmica (ou Trilogia Espacial ou Trilogia de Ransom), de Lewis. 

O livro de Tolkien — conhecido como A estrada perdida — nunca foi terminado
3
. 

A Trilogia está dividida em: Além do Planeta Silencioso (Out of Silent Planet), 

Perelandra (Perelandra) e Uma força medonha (That hideous strength), publicados em 1938, 

1943 e 1945, respectivamente. Fizeram um sucesso considerável, dando a Lewis pleno 

reconhecimento como ficcionista, doze anos antes de seu maior sucesso literário: as Crônicas 

de Nárnia. 

 Como dito anteriormente, a ideia de escrever histórias de ficção científica tem origem, 

primeiramente, na própria admiração que Lewis tinha pelo gênero desde a infância; e não é 

possível, em absoluto, falar de qualquer aspecto de sua vida e obra adultas sem nos 

remetermos à ela. É dela que surgiram tanto o crítico literário quanto o escritor ou mesmo o 

grande apologista cristão; é dela que emana o prolífico homem imaginativo de C. S. Lewis
4
. 

                                                           
1
 “A ideia de outros planetas exercia sobre mim uma atração peculiar e inebriante, bem diferente de quaisquer 

outros dos meus interesses literários. Sem dúvida nenhuma não era o encanto romântico de Das Ferne. A 

‘Alegria’ (no sentido técnico que dou ao termo) jamais partiu de Marte ou da Lua. Era algo mais grosseiro e mais 

forte. O interesse, quando me vinham as crises, era arrebatador, como a luxúria.” (LEWIS, 1998, p. 42). 
2
 “Posso talvez acrescentar que meus próprios romances planetários foram nem tanto a satisfação dessa ardente 

curiosidade [por outros mundos] mas seu exorcismo”. (LEWIS, Ibid., p.42) 
 

3
 Cf.: CARPENTER, 1981, Kindle Edition, pos. 727. 

4
 “O homem imaginativo em mim é mais velho, mais continuamente operatório, e, nesse sentido, mais básico do 

que o escritor religioso ou o crítico. Foi ele que me fez, primeiramente, tentar (com pouco sucesso) ser um poeta. 

Foi ele que, em resposta à poesia dos outros, fez de mim um crítico, e, em defesa dessa resposta, por vezes, um 
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Nascido em 29 de novembro de 1898, na cidade de Belfast, capital da Irlanda do 

Norte, numa família cujas raízes “tinham temperamentos tão diferentes quanto suas origens”
5
, 

o pequeno Clive Staples Lewis, aos quatro anos de idade, apontou para si mesmo e disse: 

“Este é Jacksie”, e nunca mais aceitou ser chamado de Clive — posteriormente abreviado 

para Jack
6
 —, dando uma clara (e precoce) demonstração da imaginação invejável que o 

acompanharia durante toda a vida. Seu pai era um advogado bem-sucedido, e a mãe, filha de 

um pastor protestante. Lewis relata que sua vida iniciou de maneira abençoada, com bons 

pais, boa comida e um jardim onde brincar; e também com duas outras bênçãos bastante 

específicas: sua babá Lizzie Endicott, uma mulher dotada de “bondade, folia e bom-senso”
7
, e 

seu irmão, três anos mais velho, Warren “Warnie” Lewis (1895 — 1973). Foi com Warren 

que Lewis passou a sua infância (childhood, termo que Lewis distingue de boyhood, este 

último associado à traumática passagem por internatos
8
), criando mundos imaginários como a 

Terra dos Bichos e o “estado unificado de Boxen”
9
. Lewis descreve a si mesmo como um 

“produto de longos corredores, cômodos vazios e banhados de sol, silêncios no piso superior, 

sótãos explorados em solidão, ruídos distantes de caixas-d’água e tubos murmurantes, e o 

barulho do vento sobre as telhas. Além disso, de livros infindáveis”
10

. De acordo com seu ex-

secretário e biógrafo Walter Hooper, quando Lewis não tinha mais do que seis anos de idade, 

criou uma história de ficção (não concluída) chamada To Mars and back
11

, e, aos onze anos, 

ele e seu irmão Warnie ganharam um telescópio, dando início ao seu interesse duradouro por 

outros planetas
12

. 

A conversão de Lewis também é um catalisador importante para a composição da 

Trilogia. 

Após o abandono do cristianismo da infância e longos anos de ateísmo materialista e 

pessimismo, Lewis toma contato com as obras de George MacDonald (1824 – 1905) e G. K. 

                                                                                                                                                                                     
polemista crítico. Foi ele que, depois da minha conversão, levou-me a encarnar minha crença religiosa em 

formas simbólicas ou mitopoéticas, variando de Screwtape a uma espécie de teológica de ficção científica. E foi, 

é claro, ele que me fez, nos últimos anos, escrever uma série de histórias de Nárnia para as crianças; não 

perguntar o que as crianças desejavam ler e, em seguida, esforçando para me adaptar (isso não foi necessário), 

mas porque o conto de fadas foi o gênero mais apropriado para o que eu queria dizer”. 

(http://www.discovery.org/a/518. Acesso em: 31/07/2015. Tradução nossa). 
5
 LEWIS, 1998, p. 11. 

6
 DOWNING, 2006, p. 23. 

7
 Cf.: LEWIS, 1998, p. 13. 

8
 Cf.: DOWNING, 2006, p. 30. 

9
 LEWIS, 1998, p. 85. 

10
 LEWIS, 1998, p. 18. 

11
 WARD, 2005, p. 148. 

12
 HOOPER, 1996, p. 205. 

http://www.discovery.org/a/518
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Chesterton (1874 – 1936). O choque ao ler Phantastes, de MacDonald, com “suas jornadas 

pelas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e más da narrativa”, o extasiaram. 

Diz ele: “pela primeira vez o canto das sereias soava como a voz da minha mãe ou da minha 

babá”
13

. Foi nesse momento que Lewis teve sua imaginação batizada.
14

 

Quando, por conta de um ferimento no front da Primeira Guerra, convalescia em um 

hospital na França, teve o primeiro contato com um volume de ensaios de Chesterton. Lewis 

relata: 

Talvez fosse de se esperar que meu pessimismo, ateísmo e ódio do sentimentalismo 

fizessem dele para mim o menos atraente de todos os escritores. Parece até que a 

Providência, ou alguma ‘causa segunda’, de uma espécie bem obscura, supere 

nossas inclinações anteriores quando decide aproximar duas mentes.
15

 

Daqui para frente Lewis estaria a um passo da crença. E diz ainda: 

Na leitura de Chesterton, como na de MacDonald, eu não sabia aquilo em que estava 

me enredando. O jovem que deseja se conservar ateu ortodoxo não pode ser seletivo 

demais nas leituras. As ciladas estão em toda parte — Bíblias abertas, milhões de 

surpresas, como diz [George] Herbert — “finas malhas e armadilhas”.
16

 

Ainda vale a pena citar um trecho sobre Chesterton e MacDonald, descrevendo a 

reação de Lewis aos dois antes de sua conversão: 

George MacDonald fizera mais por mim que qualquer outro escritor; logicamente, 

era uma pena ter ele aquela espécie de obsessão com o cristianismo. Ele era bom, 

apesar disso. Chesterton era mais sensato que todos os outros modernos juntos; 

salvo, é claro, seu cristianismo. […] O desfecho de tudo pode praticamente ser 

expresso pela corruptela do grande verso de Roland, na Chanson: ‘os cristãos estão 

errados, mas todos os outros são chatos’.17 

Dali,  então, passou a considerar alguma forma de idealismo, mas sem relação alguma 

com qualquer divindade. Porém, de repente percebeu que por onde olhava via cristãos, ou 

religiosos; e se viu exposto. Relata, num tom ligeiramente cômico: 

A raposa fora expulsa da Floresta Hegeliana e agora corria em campo aberto, “com 

toda a angustia do mundo”, desgrenhada e exausta, os cães já no seu encalço. E 

quase todos agora (de uma forma ou de outra) faziam parte da matilha: Platão, 

                                                           
13

 LEWIS, 1998, p. 184. 
14

 “Na profundeza das minhas ignomínias, na então inabalável ignorância do meu intelecto, tudo isso me foi 

dado sem questionamento, sem consentimento até. Naquela noite minha imaginação foi, num certo sentido, 

batizada; o restante de mim, não sem razão, demorou mais tempo. Eu não tinha a menor noção daquilo em que 

me envolvera ao comprar Phantastes”. (LEWIS, 1998, p. 186). 
15

 LEWIS, Ibid., p. 184. 
16

 LEWIS, Ibid., p. 196. 
17

 LEWIS, Ibid., pp. 218-219. 
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Dante, MacDonald, Herbert, Barfield, Tolkien, Dyson, a própria Alegria. Tudo e 

todos se haviam unido do outro lado.
18

 

E quando menos esperava, 

aquilo que eu temia tanto pairava afinal sobre mim. Cedi, enfim, no período do ano 

letivo subsequente à Páscoa de 1929, admitindo que Deus era Deus, e ajoelhai-me e 

orei: talvez, naquela noite, o mais deprimido e relutante converso de toda a 

Inglaterra.
19

 

No entanto, é importante salientar que, até então, Lewis só se convertera a uma 

espécie de teísmo, sem ainda admitir a obra de Jesus Cristo. Mas, aqui, toda sua longa 

vivência como um estudioso e amante da imaginação lhe ajudou, e muito. Numa conversa 

sobre mitos, com Tolkien e Hugo Dyson (1896 – 1975), Jack finalmente começou a 

compreender a Encarnação. A esse respeito, quem escreve é seu biógrafo David Downing: 

No dia 1º de outubro de 1931, chegou a palavra definitiva, quando Jack escreveu a 

Arthur [Greeves]: “Acabo de passar do crer em Deus ao crer definitivamente em 

Cristo — no cristianismo”, acrescentando que seu longo passeio noturno com Dyson 

e Tolkien estava diretamente relacionado a isso. Jack descrevera seu longo passeio 

com J. R. R. Tolkien e Hugo Dyson numa carta a Arthur na semana anterior, 

dizendo que os três haviam começado a falar sobre metáfora e mito logo após o 

jantar, continuando a conversa enquanto caminhavam ao longo do Addison’s Walk 

perto do alojamento de Jack no Magdalen College e só foram dormir às quatro da 

manhã. […] De modo específico, proporcionou-lhe um modo de entender a 

encarnação como o cumprimento histórico dos mitos do Deus-que-morre 

encontrados em muitas culturas.
20

 

Uma semana depois — e antes da carta enviada a Greeves —, num passeio de moto 

com seu irmão até o zoológico, Lewis diz: “Sei muito bem quando se deu o passo final, 

embora me escape como. Fui levado até Whipsnade numa manhã ensolarada. Quando 

partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando chegamos ao 

zoológico, já cria”.
21

 

Um homem convertido através da imaginação.
22

 

E não podemos esquecer de suas experiências com as duas Guerras Mundiais. Após 

sua curta e traumática participação na Primeira Grande Guerra, Lewis sabia muito bem quais 

horrores tudo aquilo tudo poderia produzir. No breve relato que faz de sua participação no 

                                                           
18

 LEWIS, Ibid., pp. 229. 
19

 LEWIS, Ibid., pp. 232. 
20

 DOWNING, 2006, p. 156. 
21

 LEWIS, 1998, pp. 241-242. 
22

 “Foi através da imaginação, de acordo com Ward, que a razão de Lewis e, em última instância, a sua vontade 

foram transformadas. Razão e imaginação foram geminadas. Ambos foram essenciais para a sua fé”. 

(WEHNER, Peter. C. S. Lewis and the power of imagination. Site: http://eppc.org/publications/c-s-lewis-and-

the-power-of-imagination/. Acesso em: 04/01/2016. Tradução nossa). 

http://eppc.org/publications/c-s-lewis-and-the-power-of-imagination/
http://eppc.org/publications/c-s-lewis-and-the-power-of-imagination/


6 
 

 
 

front, em Surpreendido pela Alegria, o que nos conta tem aspectos horripilantes
23

; e apesar da 

intensidade dessa experiência, não ler ou falar da guerra foi uma escolha que fez antes mesmo 

de se alistar, para manter a sanidade de sua consciência [e imaginação]
24

. Lewis viajou para a 

França, em novembro de 1917, como segundo tenente do Terceiro Batalhão de Infantaria 

Ligeira de Somerset; mas, três semanas depois, foi ferido pelo estilhaço de uma granada que 

matou alguns de seus companheiros, e teve de voltar à Inglaterra, deixando lá seu amigo 

Edward Francis Courtenay “Paddy” Moore (1898 — 1918), morto em combate — a quem 

prometera cuidar da mãe caso este não retornasse. A história sobre um suposto envolvimento 

amoroso entre Lewis e a Sra. Moore é assunto de intensas especulações entre os biógrafos. 

E, por fim, nos tempos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, Lewis percebeu 

que a influência muito sutil de certo Evolucionismo e Darwinismo Social começavam a 

povoar a imaginação das pessoas comuns, e como “a imaginação é porteiro da alma 

humana”
25

, tal fato contribuía para dar crédito à onda cientificista que se iniciara na metade 

do séc. XIX, e encontrara seu correspondente cultural na obra de autores como H. G. Wells, 

Olaf Stapledon (1886 — 1950), J. B. S. Haldane (1892 — 1964), Bernard Shaw (1856 — 

1950) etc., materialistas e grandes homens da literatura e da divulgação científica daqueles 

tempos, cujas obras Lewis admirava. G. K. Chesterton (1874 — 1936) já havia escrito, em 

seu livro Hereges (1905), um capítulo sobre o tema — “Sr. H. G. Wells e os gigantes” —, 

iniciando-o com uma frase mordaz: “Temos de olhar bem no interior de um hipócrita para 

vermos sua sinceridade”
26

. 

Das intenções de Lewis para escrever Além do Planeta Silencioso, somos informados, 

através de uma carta a Roger Lancelyn Green (1918 — 1987), amigo e biógrafo, que, para 

além da influência de Wells, o estopim para criar uma história e, ao mesmo tempo, fazer uma 

crítica ao cientificismo, a leitura de Last and First Men, romance de ficção científica de Olaf 

Stapledon, e uma coletânea de ensaios de Haldane chamada Possible Words
27

 foram 

                                                           
23

 “[...] os sustos, o frio, o cheiro dos explosivos, os homens horrendamente mutilados se movendo como 

besouros meio esmagados, os cadáveres sentados ou de pé, a paisagem de terra arrasada, sem uma folha sequer 

de capim, as botas calçadas dia e noite até parecerem andar sozinhas”. (LEWIS, 1998, pp. 200, 201). 
24

 “Consegui esquecer a guerra de um modo que algumas pessoas julgarão vergonhoso, outras inacreditável, 

outras inda podem considerar essa atitude como fuga da realidade. Mas sustento que foi antes um acordo com a 

realidade, a delimitação de uma fronteira. Na prática, eu disse ao meu país: ‘você me terá numa data já fixada, 

mas não antes. Morrerei nas suas guerras se necessário for, mas até lá viverei minha vida. Poderá ter meu corpo, 

mas não minha mente. Participarei das batalhas, mas não lerei sobre elas’”. (LEWIS, Ibid., p. 164). 
25

 MCGRATH, 2013, p. 248.  
26

 CHESTERTON, 2011, p. 75. 
27

“O que imediatamente me estimulou a escrever foi o livro Primeiros e Últimos Homens [1930], de  Olaf 

Stapledon , e o ensaio de J. B. S. Haldane chamado Mundos Possíveis [1927], os quais pareciam levar a sério a 
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fundamentais. O livro de Stapledon é sobre a evolução da raça humana, do presente até dois 

bilhões de anos, formando dezoito espécies humanas diferentes. Na história, cientistas 

evolucionistas criam um super cérebro, sem corpo, controlado por indivíduos interligados 

telepaticamente — e Lewis faz uma paródia disso em Essa força medonha. O livro contém 

ainda viagens estelares, e os “últimos homens” de Stapledon dizimam os habitantes de Marte 

e Vênus para garantir a sua própria sobrevivência. 

Possibly Worlds, de Haldane — que, segundo Walter Hooper, foi “um bem-conhecido 

bioquímico, biólogo e marxista” que odiava o Cristianismo — intrigou muito C. S. Lewis. Em 

um dos ensaios, entitulado Last Judgement, Haldane imagina um futuro onde, após a Terra ter 

sido destruída, um pequeno grupo de terráqueos viajaria para Vênus e passaria a viver lá
28

. 

Para Haldane, o ser humano deveria viver para sempre. 

Lewis e Haldane nunca se encontraram, mas este escreveu uma resenha crítica à 

Trilogia, elogiando Lewis e comparando a sua visão celestial, bem como o comportamento 

humano e não-humano da Trilogia, aos de Dante e Milton; porém, acusando Lewis de ataque 

gratuito à Ciência. Lewis respondeu num importante artigo chamado Reply to Professor 

Haldane, publicado em On Stories
29

. 

Outra influência marcante para a criação da Trilogia é a obra Voyage to Arcturus, de 

Sir David Lindsay (1876 — 1945), publicado em 1920, e que Lewis lera em 1935. Foi na 

leitura da obra de Lindsay que Lewis teve a ideia de que a ficção científica era um excelente 

veículo para experiências espirituais
30

, e também de um método para escrita de ficção que ele 

chamou de “theologised science fiction”
31

. Lewis não se sentiu atraído pelo conteúdo da 

história de Lindsay, que considerava demoníaco, mas pela habilidade com que este fez da 

ficção científica um meio para transmissão de ideias filosóficas
32

. 

                                                                                                                                                                                     
ideia desse tipo de viagem e ter a perspectiva desesperadamente imoral que eu tentei ridicularizar em Weston”. 

(LEWIS, apud. DOWNING, 1992, p. 36. Tradução nossa). 
28

 Cf.: HOOPER 1996, p. 206. 
29

 Cf.: HOOPER, Ibid., p. 206. 
30

 “De Lindsay soube, pela primeira vez, que outros planetas na ficção são realmente bons para aventuras 

espirituais. Só eles podem satisfazer o desejo que envia nossas imaginações para fora da terra. Ou colocando de 

outra maneira, nele eu vi pela, primeira vez, os resultados ótimos produzidos pela união de dois tipos de ficção 

até então mantidos separados; Novalis, G. MacDonald, James Stephens de um lado; e H. G. Wells, Júlio Verne 

de outro. Minha dívida para com ele é muito grande”. (LEWIS, apud. DOWNING, 1996, p. 125. Tradução 

nossa). 
31

 Cf.: LEWIS, apud. DOWNING, Ibid, p. 125. 
32

 Cf.: LEWIS, apud. DOWNING, Ibid, p. 125. 
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 Na verdade, a preocupação de Lewis era com a Imaginação Moral
33

 do homem 

comum, que estava, nessa época, sendo bombardeada — literalmente, pelas Guerras, e 

metaforicamente, pela literatura — por ideias cientificistas, que, sobretudo, criticavam a 

religião e erigiam o homem como o senhor de todo o universo. Resolveu lutar com as mesmas 

armas dos propagadores de tal perspectiva, pois, como disse o filósofo americano Russell 

Kirk (1918 – 1994) , a Imaginação Moral é o principal elemento humano não partilhado com 

as bestas, e sem ela o homem viveria, dia após dia, ou momento após momento, como vivem 

os cães
34

. 

 A Trilogia de Ransom é um esforço monumental de C. S. Lewis para recuperar a 

Imaginação Moral e retomar o sentido de ordem transcendente que orienta a consciência 

individual e a sociedade. E também trazer de novo ao debate a doutrina do Pecado Original 

como um elemento ordenador da alma, de humildade humana diante de seus limites e de sua 

luta por tentar ser melhor. Com nos diz Lewis através de uma personagem de Além do Planeta 

Silencioso: “É o Espírito Mau de seu mundo que estraga suas vidas fazendo com que 

procurem fugir daquilo que no fim a todos alcançará. Se vocês fossem súditos de Maleldil 

teriam paz”
35

. 

 

  

                                                           
33

 “[...] o que é a imaginação moral? A expressão é de Edmund Burke. Por ela, Burke queria indicar a capacidade 

de percepção ética que transpõe as barreiras da experiência privada e dos acontecimentos do momento — 

‘especialmente’, como o dicionário a descreve, ‘as mais altas formas dessa capacidade praticadas na poesia e na 

arte’. A imaginação moral aspira apreender a justa ordem da alma e a justa ordem da comunidade. Foi o dom e a 

obsessão de Platão, Virgílio e Dante”. (KIRK, 2011, p. 140). 
34

 KIRK, 1988, p. 119. 
35

 LEWIS, 2010. pp. 190-191. 
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2. C. S. Lewis e a formação do imaginário 

 

[...] Olhando para trás, lá no fundo, por entre os troncos sombrios das árvores, viu 

ainda a porta aberta do guarda-roupa e também distinguiu a sala vazia de onde havia 

saído. Naturalmente, deixara a porta aberta, porque bem sabia que é uma estupidez 

uma pessoa fechar-se num guarda-roupa
36

. 

 

O trecho em epígrafe é bastante significativo; faz parte da mais famosa obra de C. S. 

Lewis: O Leão, a feiticeira e o guarda-roupa — um dos sete livros da série As Crônicas de 

Nárnia, sucesso absoluto do gênero, com mais de 100 milhões de cópias vendidas, e traduzido 

para mais de 40 idiomas. As Crônicas foram a grande investida de Lewis no gênero literário 

que, desde a sua infância, mais o fascinara. Mais do que isto, foi o gênero responsável por sua 

formação intelectual. Sua relação com os chamados Contos de Fadas foi duradoura a ponto de 

ocupar boa parte de sua vida acadêmica. Como ele mesmo disse, seu homem imaginativo é 

mais velho e ativo que o escritor religioso ou o crítico
37

. 

Depois de passar por alguns professores particulares, recebeu uma bolsa de estudos em 

Oxford, e, após concluir seus estudos, conseguiu um cargo de instrutor no Magdalen College, 

na mesma Oxford, onde permaneceria por 29 anos. 

Foi em Oxford também que conheceu os homens cuja grande amizade desfrutou até o 

final de sua vida, sobretudo J. R. R. Tolkien, Nevill Coghill (1899 — 1980), Hugo Dyson, 

Owen Barfield (1898 — 1997) e Charles Williams (1886 — 1945). Com estes (e outros) 

formaria os Inklings, uma espécie de confraria intelectual que se reunia para ler e debater suas 

produções inéditas, bem como seus temas favoritos. O grupo existiu formalmente de 1933 até 

meados de 1949; e, em um Pub chamado The Eagle and Child, em Oxford, ou no próprio 

escritório de Lewis no Magdalen College, foram gestadas e discutidas as grandes obras desses 

homens — com destaque para O Senhor dos Anéis, de Tolkien, e As Crônicas de Nárnia, de 

Lewis. Foi também por influência dos Inklings que Lewis voltaria ao cristianismo e se 

tornaria um dos mais famosos apologistas cristãos do séc. XX. Uma longa jornada intelectual 

e de fé, alimentada pela mitologia e pela imaginação. 

                                                           
36

 LEWIS, C. S. 2010, pp. 13-15. 
37

 Cf.: nota 35. 
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Lewis nos conta, em Surpreendido pela Alegria, que foram basicamente três 

experiências imaginativas que o levaram a ser escritor. Três experiências da infância, 

daqueles eventos marcantes que só se fazem disponíveis a nós, na vida adulta, por uma longa 

anamnese, um processo de ordenamento da consciência individual
38

. A primeira delas foi a 

lembrança de um jardim de brinquedo que seu irmão montara numa lata de biscoitos. Não foi 

o fato em si, mas a lembrança de algo ocorrido anos atrás, naquele momento, que o arrebatara. 

Em suas palavras: “foi a lembrança de uma lembrança”
39

. Foi invadido por um sentimento 

quase indescritível, a “miltoniana ‘enorme bem-aventurança’ do Éden”
40

, diz. Fala desse 

sentimento como um desejo, mas um desejo sem objeto definido, e que se desvanecera antes 

mesmo que ele o pudesse compreender. 

A segunda experiência foi a leitura da história Squirrel Nutkin, de Beatrix Potter (1866 

— 1943). Lewis diz que adorava todas as histórias de Mrs. Potter, porém, essa em particular 

lhe causava o mirandum aristotélico
41

, “era perturbação”
42

. Chamou essa sensação de “Ideia 

do Outono”, dizendo: “soa fantástico dizer que alguém pode se enamorar de uma estação, mas 

isso muito se assemelha ao que aconteceu”
43

. Mais tarde, conforme relata seu biógrafo David 

Downing, num fragmento autobiográfico posterior Lewis esclarece que não foi exatamente a 

narrativa de Potter que o deleitara, “mas as figuras da mata em seu completo esplendor 

outonal”
44

. 

E a terceira experiência veio pela poesia, ao ler uma tradução que o poeta norte-

americano Henry Wadsworth Longfellow (1807 — 1882) fez do poema Drapa, do sueco 

Esaías Tegner (1782 — 1846). Eis o trecho: 

“Ouvi uma voz, que gritava, 

                                                           
38

 “Uma filosofia da ordem é o processo através do qual encontramos a ordem de nossa existência como seres 

humanos na ordem da consciência. Platão deixou esta filosofia ser dominada pelo símbolo da ‘Anamnese’, 

recordação. Recordado, no entanto, será o que foi esquecido, e recordamos o esquecido - algumas vezes com dor 

considerável - porque ele não deve permanecer esquecido. [...] A recordação se expande numa filosofia de 

consciência em suas tensões de consciência e inconsciência, de latência e presença de conhecimento, de 

conhecimento e esquecimento, de ordem e desordem na existência pessoal, social e histórica, assim como se 

expande numa filosofia de símbolos em que essas tensões encontram sua expressão linguística. Entretanto, o 

conhecimento do homem que diz respeito a sua tensão para o fundamento divino do ser permanece o centro da 

consciência; o que é recordado são as origens, os começos e os fundamentos de ordem na presente existência do 

homem”. (VOEGELIN, 2009, pp. 47-48). 
39

 LEWIS, 1998, p. 23. 
40

 LEWIS, Ibid., p. 23. 
41

 Thaumazein (Gr.) ou Mirandum (Lt.), segundo Aristóteles, que também deu origem à Filosofia. Cf. 

ARISTÓTELES, 2005, A2, 982b, 12. 
42

 LEWIS, 1998, p. 24. 
43

 LEWIS, Ibid., 24. 
44

 DOWNING, 2006. p. 34. 
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‘Balder, o Belo, 

Está morto, está morto...’”
45

 

 

Lewis diz que mesmo não sabendo na época quem era Balder, foi tomado por um 

arrebatamento que o preencheu por inteiro
46

. Foi essa experiência que ele denominou Alegria 

— termo que dá título à sua autobiografia, que confunde-se, no original, com o nome de sua 

tardia esposa: Joy Davidman. Para ele, esse termo distingue-se tanto da Felicidade quanto do 

Prazer, e que a única ligação entre esses três sentimentos é que todos aqueles que sentiram 

qualquer um deles, quer sentir novamente. Porém, a Alegria pode, não raramente, ser 

confundida com a infelicidade ou o pesar
47

. Por fim, adverte: “O leitor que não vir interesse 

nesses três episódios não precisa continuar a leitura, pois de certa forma a história central da 

minha vida não é sobre outra coisa”
48

. 

Essas três sensações, que causaram uma marca indelével no pequeno Jack, foram 

lampejos da Alegria que ele perseguiu durante toda vida, até sua conversão, quando sua busca 

chegou ao fim. Não porque a tivesse, de fato, encontrado, mas porque era tão somente um 

indicador, uma espécie de farol numa estrada escura até seu verdadeiro destino: Deus. E não 

também porque, após tornar-se cristão, deixou de sentir suas punhaladas, mas porque não deu 

a ela (à Alegria) mais importância do que realmente deveria. 

Logo após a morte de sua mãe, em 23 de agosto de 1908, Lewis é enviado ao primeiro 

dos cinco internatos pelos quais passou. Seguiu-se em sua vida “um completo deserto 

arenoso”; a Alegria (e mesmo o desejo por ela) desapareceu
49

. No entanto, esse período foi 

quebrado num átimo, quando alguém deixou sobre uma mesa um suplemento literário onde 

Lewis leu Siegfried and the twilight of the gods. O que viu, na verdade, foi uma das 

ilustrações que Arthur Rackhman, (1867 – 1939) fez para um volume das óperas de Richard 

Wagner (1813 – 1883). E eis que a Alegria voltou, mas agora na forma da Borealidade 

(Northernness). Lewis afirma que nunca tinha sequer ouvido falar de Wagner ou na tetralogia 

                                                           
45

 LEWIS, 1998, p. 24. 
46

 “Eu nada sabia sobre Balder, mas instantaneamente fui elevado a regiões vastíssimas do céu setentrional, e 

desejava com intensidade quase doentia algo que jamais poderá ser descrito (salvo que é frio, amplo, austero, 

pálido e distante)”. (LEWIS, Ibid., p. 24). 
47

 LEWIS, Ibid., p. 25. 
48

 LEWIS, Ibid., p. 25. 
49

 LEWIS, Ibid., p. 78. 
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O Anel dos Nibelungos, mas fez uma associação quase imediata entre Siegfried — o herói da 

saga wagneriana — e Balder, o Belo deus
50

. 

Toda essa profunda admiração pelos mitos e pelos contos de fadas foi responsável pela 

formação de sua Imaginação Moral, segundo o filósofo Edmund Burke (1729 – 1797), aquela 

virtude “que o coração possui e o entendimento ratifica, como necessária para coibir os 

defeitos de nossa natureza nua e trêmula e para elevá-la à dignidade em nossa própria 

avaliação”
51

. 

Para G. K. Chesterton, que escreveu com brilhantismo sobre o assunto em seu 

Ortodoxia, a ética da Terra dos Elfos é fruto da mais pura Imaginação Moral e origem de sua 

própria filosofia
52

. E não é exagero associá-la ao que C. S. Lewis chama de Tao, conceito 

emprestado da sabedoria oriental e desenvolvido em sua obra A abolição do homem
53

. 

Ou seja, a tradição intelectual associada aos Contos de Fadas e aos mitos preza pela 

transmissão daquelas verdades que, preenchendo nossa Imaginação Moral, nos ajudam a 

adquirir as virtudes necessárias à vida responsável, à ordem da consciência individual e da 

sociedade. E Lewis foi amante, aluno e mestre desse tipo de literatura. 

No pequeno texto Três maneiras de escrever para crianças, publicado no volume de 

ensaios literários On stories (1982), Lewis expõe sua motivação e seu “método” para escrever 

histórias de fantasia. Defendendo-se daqueles que diziam que as histórias infantis eram um 

departamento especial, cuja função era entreter e entregar às crianças aquilo que elas 

“queriam”, Lewis diz que os contos de fadas eram “a melhor forma artística de expressar algo 

                                                           
50

 “A pura ‘Borealidade’ me engolfou: a visão de espaços imensos, claros, cobrindo o Atlântico no crepúsculo 

interminável do verão boreal; o afastamento, o rigor... e quase na mesma hora eu soube que já tinha visto isso 

antes, havia muito, muito tempo (hoje o hiato nem parece mais longo que na época) em Tegner’s Drapa, e que 

Siegfried  (fosse o que fosse) pertencia ao mesmo mundo de Balder e os grous que singravam os ares rumo ao 

sol”. (LEWIS, 1998, p. 78). 
51

 BURKE, 2012, p. 245. 
52

 “Minha primeira e última filosofia, aquela na qual acredito com certeza absoluta, eu a aprendi na creche. 

Geralmente a aprendi de uma babá; isto é, daquela solene sacerdotisa ao mesmo tempo da democracia e da 

tradição, indicada pelos astros. Aquilo em que eu mais acreditava naquela época, aquilo em que mais acredito 

atualmente, são coisas que chamamos de contos de fadas. Eles me parecem inteiramente razoáveis. Não são 

fantasias: comparadas com eles, outras coisas são fantásticas. [...] Mas não estou preocupado com nenhum dos 

estatutos da Terra dos Elfos em separado, mas sim com o espírito total de sua lei, que aprendi antes de saber falar 

e hei de reter quando não mais puder escrever”. (CHESTERTON, 2008, pp. 82-83). 
53

 “[...] é a realidade além de todos os atributos, o abismo que era antes do Próprio Criador. Ele é a Natureza, é a 

Via, o Caminho. É a Via pela qual o universo prossegue, a Via da qual tudo eternamente emerge, imóvel e 

tranquilamente, para o espaço e o tempo. É também a Via que todos os homens deveriam trilhar, imitando essa 

progressão cósmica e supracósmica, amoldando todas as atividades a esse grande modelo. ‘No ritual’, dizem os 

Analectos, ‘é a harmonia com a Natureza que é louvada’. Os antigos judeus igualmente louvavam a Lei como 

“verdadeira” [...] É a doutrina do valor objetivo, a convicção de que certas posturas são realmente verdadeiras, e 

outras realmente falsas a respeito do que é o universo e do que somos nós”. (LEWIS, 2005, pp. 16-17). 
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que você quer dizer”
54

. E, evidentemente, isso não se restringe às crianças, pois “uma história 

para crianças de que só as crianças gostam é uma história ruim”
55

. E completa dizendo que, na 

verdade, a grande virtude dos contos de fadas é tratar da própria realidade, porém, de um 

modo que a criança pode compreender, ou seja, imaginativo
56

. 

No entanto, Lewis tinha plena consciência dos limites da Fantasia e de sua função e 

apreciação pelas crianças. Inclusive, faz uma distinção do termo entre o devaneio 

irresponsável e a imaginação criativa de onde nascem as histórias. Sobre isso, discorreu 

brilhantemente em seu A Experiência de Ler (1961), chamando o devaneio de Castelos-no-

Ar-Doentios, e a imaginação criativa de Castelos-no-Ar-Normais
57

. E é curioso perceber 

como Lewis espalha tais conceitos em suas histórias. A citação inicial deste capítulo termina 

com o narrador dizendo que Lúcia, ao entrar em Nárnia, deixou a porta do guarda roupa 

aberta, pois “sabia que é uma estupidez uma pessoa fechar-se num guarda-roupa”. É muito 

bom entrar, mas é preciso sair. E ainda sobre seu método, esclarece que escrever histórias 

infantis lhe fazia concentrar-se somente naquilo que é estritamente necessário, evitando os 

excessos
58

. 

Em seu texto, Lewis cita outro importante ensaio, escrito por seu amigo J. R. R. 

Tolkien, e diz que “talvez seja a contribuição mais importante que alguém já tenha dado a 

esse tema”
59

. O ensaio de Tolkien é mesmo monumental! Discorrendo sobre as origens e 

características daquilo que ele chama de histórias do Belo Reino (Faërie), nos apresenta um 

vislumbre muito preciso e precioso do mundo imaginário das fadas. 

Segundo Tolkien, os contos de fadas podem oferecer ao espírito humano, além de seu 

valor literário em si, quatro outras experiências: Fantasia, Recuperação, Escape e Consolo. 

A Fantasia é uma forma de arte derivada da Imaginação, que visa a produzir imagens 

que não estão presentes no que Tolkien chama de Mundo Primário (a realidade de fato) e a 

                                                           
54

 Cf.: LEWIS, 2010, pp. 742. 
55

 Cf.: LEWIS, Ibid., 743. 
56

 “O conto de fadas é acusado de dar às crianças uma falsa impressão do mundo em que vivem. Na minha 

opinião, porém, nenhum outro tipo de literatura que a crianças poderiam ler lhes daria uma impressão tão 

verdadeira. As histórias infantis que se pretendem “realistas” tendem muito mais a enganar as crianças”. 

(LEWIS, Ibid., 746). 
57

 Cf. LEWIS, 2003, pp. 73-81. 
58

 “Essa forma me permite, ou obriga, a deixar de fora certas coisas que eu queria mesmo deixar de fora: obriga-

me a concentrar toda a força do livro nas palavras e atos dos personagens. Ela coíbe o que um crítico generoso, 

mas perspicaz, chamou de ‘o demônio expositivo’ que vive em mim, e também impõe certas restrições muito 

frutíferas ao tamanho da obra”. (LEWIS, Ibid. 746). 
59

 Cf.: LEWIS, Ibid. 745. 
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liberdade de dominação dos “fatos” observados, ou seja, do fantástico
60

. Tolkien afirma 

também que a Fantasia é o poder de produzir Encantamento, e que não afronta a razão
61

. 

A Recuperação é um modo de readquirirmos o deslumbramento, a admiração pelas 

coisas que se tornaram corriqueiras em nossos dias, coisas com as quais não nos importamos 

mais, mas que carregam em si mesmas o mistério da vida
62

. Temos um exemplo singular do 

que diz Tolkien na história O sobrinho do mago, das Crônicas de Nárnia. Nesse conto há uma 

cena sublime, que narra a criação de Nárnia. O garoto Digory, de posse dos anéis mágicos de 

seu tio, transportou a todos, do meio de uma confusão causada pela feiticeira Jadis, para o 

Bosque Entre Dois Mundos e, de lá, para um mundo de completa escuridão. E algo inusitado 

ocorre: 

No escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava. Muito 

longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de 

todas as direções, e Digory chegou a pensar que vinha do fundo da terra. Certas 

notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras. Nem chegava a 

ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que ele já ouvira. Tão bonito 

que chegava a ser quase insuportável. [...] 

— Meu Deus! — exclamou o cocheiro. — Não é uma beleza? 

E duas coisas maravilhosas aconteceram ao mesmo tempo. Uma: outras vozes 

reuniram-se à primeira, e era impossível contá-las. Vozes harmonizadas à primeira, 

mais agudas, vibrantes, argênteas. Outra: a escuridão em cima cintilava de estrelas. 

Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um 

momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão; num segundo, milhares e 

milhares de pontos de luz saltaram, estrelas isoladas, constelações, planetas, muito 

mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não havia nuvens. As novas 

estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. Se você tivesse 

visto e ouvido aquilo, tal como Digory, teria tido a certeza de que eram as estrelas 

que estavam cantando e que fora a Primeira Voz, a voz profunda, que as fizera 

aparecer e cantar. 

— Louvado seja! — disse o cocheiro. — Se eu soubesse que existiam coisas assim, 

teria sido um homem muito melhor.
63

 

 

                                                           
60

 TOLKIEN, 2006, p. 55. 
61

 “A Fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói, muito menos insulta, a Razão; e não 

abranda o apetite pela verdade cientifica nem obscurece a percepção dela. Ao contrário. Quanto mais aguçada e 

clara for a razão, melhor fantasia produzirá”. (TOLKIEN, Ibid. p. 62).  
62

 “Precisamos olhar o verde outra vez, e nos surpreendermos de novo (mas sem sermos cegados) com o azul, o 

amarelo e o vermelho. Precisamos encontrar o centauro e o dragão, e depois, talvez, contemplar de repente, 

como os antigos pastores, os carneiros, os cães, os cavalos e os lobos. As histórias de fadas nos ajudam a realizar 

essa recuperação. [...] A recuperação (que inclui o retorno e a renovação da saúde) é uma re-tomada — a 

retomada de uma visão clara. Não digo ‘ver as coisas como elas são’, porque assim me envolveria com os 

filósofos, porém posso arriscar-me a dizer ‘ver as coisas como nós devemos (ou deveríamos) vê-las’ — como 

coisas à parte de nós mesmos”. (TOLKIEN, Ibid, p. 65). 
63

 LEWIS, 2010, p. 56-57. 
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E a narrativa segue até o completo surgimento da belíssima Nárnia, sob o canto de Aslam, o 

Grande Leão. 

Esse é o tipo de Recuperação de que fala Tolkien. Perceber, por meio da Fantasia, o 

quão maravilhoso é o mundo enquanto criação de Deus, que as coisas simples da natureza, 

com as quais lidamos no dia a dia — uma flor, um gramado verde vivo após a chuva (ou a 

chuva mesma) —, são de uma beleza inconteste, que nos levam àquilo que Chesterton disse 

tão bem-humoradamente: “Eu sempre acreditava que o mundo envolvia uma mágica: agora 

achava que talvez ele envolvesse um mágico”
64

. 

O Escape envolve uma ligeira sutileza. Escape não é a mesma coisa que escapismo. 

Com essa distinção Tolkien quer dizer que não se pode confundir “o escape do prisioneiro 

com a fuga do desertor”
65

. Sua concepção de escape trata do desejo de ultrapassar o ordinário, 

e muitas vezes aterrador, cotidiano. 

Outro exemplo pode ser retirado das Crônicas. Na história O Cavalo e seu menino, 

acompanhamos a história de um garoto chamado Shasta, que vive infeliz com um homem 

cruel e sagaz que diz ser seu pai, mas ele, em seu íntimo, sente que não é seu filho. Quando 

descobre que, de fato, não é filho de Arriche (o homem cruel) e vê uma negociação para 

vendê-lo a um tarcaã (um Calormano
66

 de alta linhagem), pensa: “Quem sabe não serei filho 

de algum tarcaã... ou filho até do Tisroc — que ele viva para sempre! —, ou filho de um 

deus?”
67

 E então foge, em companhia de um cavalo falante — de nome Bri — e da jovem 

calormana Arravis, para uma grande aventura em Nárnia, terra que sempre sonhou conhecer. 

E nós, ao lermos a história de Shasta, participamos de sua aventura e fazemos de seu escape o 

nosso, o que nos oferece, como diz Tolkien, “satisfação e consolo”
68

 — que nos leva ao 

próximo termo. 

Por fim, o Consolo, mais precisamente o Consolo do Final Feliz. Tolkien diz que 

assim como a Tragédia é verdadeira forma do Drama, o Consolo do Final Feliz é a verdadeira 

forma das histórias de fadas. Para facilitar compreensão do conceito, Tolkien criou um termo: 

Eucatástrofe (boa catástrofe), que é a mudança repentina de uma situação de revés ao final de 

uma história; a alegria do final feliz, que, diferente de ser “escapista” ou “fugitiva”, demonstra 

                                                           
64

 CHESTERTON, 2006, p. 101. 
65

 TOLKIEN, 2006, p. 69. 
66

 Habitante da Calormânia, país quente ao extremo sul de Nárnia. 
67

 LEWIS, 2010, p. 196. 
68

 TOLKIEN, 2006, p.74. 



16 
 

 
 

uma graça repentina, um milagre
69

. E arremata dizendo que a própria História Cristã é a maior 

eucatástrofe concebível
70

; que o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do Homem, 

e a ressurreição é a eucatástrofe da história da Encarnação
71

. 

E é novamente nas Crônicas de Nárnia que encontramos um excepcional exemplo de 

eucatástrofe. No final de A Última Batalha, somos brindados com uma sequência arrebatadora 

de acontecimentos após a guerra comandada por Tirian, o último Rei de Nárnia, contra os 

calormanos. Após a batalha, Aslam aparece, e todos reunidos, inclusive os primeiros reis e 

amigos de Nárnia (Pedro, Edmundo e Lúcia — exceto Susana, que “agora só pensa em 

lingeries, maquiagens e compromissos pessoais”
72

), o veem trazer o Juízo Final sobre Nárnia. 

Após as estrelas caírem e o grande gigante Tempo tocar a trombeta, Aslam saiu em disparada 

e ordenou: “Vamos! Continuem avançando! Continuem subindo!” E eles o seguiram para o 

que entenderam ser o Ocidente. No entanto, algo maravilhoso aconteceu: à medida que 

caminhavam, começaram a reconhecer alguns lugares; como num déjà vu, reconheceram a 

Nárnia de séculos atrás. De repente, Lorde Digory (ou Professor Kirke) disse: 

— Ouça, Pedro. Quando Aslam disse que vocês nunca mais poderiam voltar a 

Nárnia, ele se referia à Nárnia em que vocês estavam pensando. Aquela, porém, não 

era a verdadeira Nárnia. Ela teve um começo e um fim. Era apenas uma sombra, 

uma cópia da verdadeira Nárnia que sempre existiu e sempre existirá aqui, da 

mesma forma que o nosso mundo é apenas uma sombra ou uma cópia de algo do 

verdadeiro mundo de Aslam. Lúcia, você não precisa prantear Nárnia. Todas as 

criaturas queridas, tudo o que importava da velha Nárnia foi trazido aqui para a 

verdadeira Nárnia, através daquela Porta. Tudo é diferente, sim; tão diferente quanto 

uma coisa real difere de sua sombra, ou como a vida real difere de um sonho. 

Enquanto ele falava essas palavras, sua voz fez todo mundo estremecer 

como ao som de uma trombeta. Mas quando ele acrescentou: — Está tudo em 

                                                           
69

 “[...] a repentina ‘virada’ jubilosa (porque não há um final verdadeiro em qualquer conto de fadas), essa alegria 

— que é uma das coisas que as histórias de fadas conseguem produzir supremamente bem — não é 

essencialmente ‘escapista’ nem ‘fugitiva’. Em seu ambiente de contos de fadas — ou de outro mundo — ela é 

uma graça repentina e milagrosa: nunca se pode confiar que ocorra outra vez. Ela não nega a existência da 

discatástrofe, do pesar e do fracasso. Ela nega (em face de muitas evidências, por assim dizer) a derrota final 

universal, e nessa medida é evangelium, dando um vislumbre fugaz da Alegria, Alegria além das muralhas do 

mundo, pungente como o pesar [...] Na eucatástrofe enxergamos, numa breve visão, que a resposta pode ser 

maior — pode ser um lampejo longínquo ou um eco do evangelium no mundo real”. (TOLKIEN, Ibid., p. 77, 

79). 
70

 “Eu me arriscaria dizer que, abordando a História Cristã nessa direção, por muito tempo tive a sensação de que 

Deus redimiu as corruptas criaturas-criadoras, os homens, de maneira adequada a esse aspecto de sua estranha 

natureza, e também a outros. Os Evangelhos contém uma história de fadas, ou uma narrativa maior que engloba 

toda a essência delas. Contém muitas maravilhas — peculiarmente artísticas, belas e emocionantes: ‘míticas’ no 

seu significado perfeito e encerrado em si mesmo — e entre as maravilhas está a maior e mais completa 

eucatástrofe concebível. [...] O Evangelium não ab-rogou as lendas, ele as consagrou; em especial o ‘final 

feliz’”. (TOLKIEN, Ibid., p. 81). 
71

 Cf.: TOLKIEN, Ibid. p. 80. 
72

 LEWIS, 2010, p. 708. 
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Platão, tudo em Platão... Caramba! Gostaria de saber o que essas crianças aprendem 

na escola! —, os mais velhos desataram a rir. Era exatamente isso que ele costumava 

dizer muito tempo atrás, naquele outro mundo, onde sua barba era grisalha em vez 

de dourada
73

. 

 

 E Lewis nos oferece um final feliz eucastastrófico, com os irmãos Pevensie e seus 

amigos adentrando as Terras de Aslam, a Nárnia Celestial. 

 A formação do imaginário, a boa alimentação daquela que o poeta S. T. Coleridge 

chama de “energia viva e o agente primeiro de toda percepção humana”
74

, é fundamental para 

a uma vida adulta responsável. É antecipar experiências e vivê-las em um nível de 

estruturação da personalidade que nos permite um engrandecimento de nosso ser. Lewis 

explica: 

Qual é então o valor - ou qual é mesmo a sua justificação - de ocuparmos os nossos 

corações com histórias sobre o que nunca aconteceu e aceder, por interposta pessoa, 

a sentimentos que devíamos tentar evitar em nós próprios? Ou de fixar o nosso olhar 

interior em coisas que nunca poderão existir, como o paraíso terreal de Dante, Tétis 

erguendo-se do mar para confortar Aquiles, a Dama Natureza de Chaucer, ou 

Spenser, ou o navio espectral do Velho Marinheiro? O mais próximo que até hoje 

cheguei de consesguir uma resposta foi ao dizer que buscamos um engrandecimento 

do nosso ser. Queremos ser mais que o que somos em nós próprios. Por natureza, 

cada um de nós vê a totalidade do mundo de um ponto de vista cujas perspectiva e 

selectividade lhe são peculiares. E mesmo quando criamos fantasias ociosas, elas 

vêm saturadas e limitadas pela nossa psicologia pessoal. Aceitar esta particularidade 

ao nível dos sentidos — ou seja, não dar o desconto da perspectiva — seria loucura, 

pois então teríamos de acreditar que o espaço entre os carris do caminho-de-ferro se 

encurta realmente com a distância. Mas é também a níveis mais elevados que 

desejamos escapar às ilusões da perspectiva. Queremos ver com outros olhos, 

fantasiar com outras imaginações, sentir com outros corações, ao mesmo tempo que 

com os nossos. Não nos contentamos com ser as mónadas leibnitzianas. Exigimos 

janelas. A Literatura como logos é uma série de janelas, e mesmo de portas. [...] O 

homem que se contenta com ser apenas ele próprio, e por conseguinte em ser menos, 

vive numa prisão. Para mim, os meus próprios olhos não são suficientes, quero ver 

através dos olhos de outras pessoas. A realidade, ainda que vista através dos olhos 

de muitos não é suficiente. Quero ver a que outros inventaram. Nem os olhos da 

humanidade inteira são suficientes. [...] A experiência literária cura a ferida da 

individualidade, sem lhe minar o privilégio. Há emoções de massa que também 

curam a ferida, porém, destroem o privilégio. Nestas, os nossos seres isolados 

fundem-se entre si e recaímos na subindividualidade. Mas, ao ler a grande literatura, 

torno-me mil seres diferentes, sem deixar de ser eu próprio.
75  
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 LEWIS, Ibid., pp. 729-730. 
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 COLERIDGE, 1995, p 149. 
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 LEWIS, 2003, pp. 185-187, 189-190. 
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3. A Trilogia 

 

I. Além do Planeta Silencioso 

“Se vocês fossem súditos de Maleldil, teriam paz”. 

(Oyarsa de Malacandra) 

 

 Em Além do Planeta Silencioso (1938), primeiro livro da Trilogia de Ransom, Lewis 

faz, ao mesmo tempo, uma homenagem a H. G. Wells, pela grande influência que este 

exercera em sua imaginação juvenil, e fornece uma resposta crítica à sua visão de mundo, 

numa brilhante inversão de paradigma. Há, inclusive, referências diretas ao livro Os primeiros 

homens da Lua (1901), de Wells
76

. A nota inicial do livro diz: 

Observações depreciativas a histórias anteriores desse gênero aparecem neste livro 

meramente para fins dramáticos. O autor lamentaria se algum leitor o imaginasse 

tolo demais para apreciar as fantasias do senhor H. G. Wells ou ingrato demais para 

não reconhecer tudo o que ele deve a elas.
77 

 Além do Planeta Silencioso conta a história de Elwin Ransom — protagonista de toda 

a Trilogia —, um filólogo (uma aparente homenagem a Tolkien, negada por Lewis
78

), e sua 

viagem ao planeta Malacandra. Ransom está fazendo uma viagem a pé quando encontra uma 

senhora e resolve perguntar-lhe sobre um local onde pudesse pernoitar. A mulher lhe diz que 

não tinha nada por perto, mas ele aproveita para falar de seu filho Harry, que trabalhava numa 

fazenda próxima dali, mas ainda não voltara de lá — e isso a estava preocupando, pois já 

deveria estar em casa. Ransom, então, promete tentar descobrir o que estava acontecendo (e 

conseguir um local para descansar). 

Chegando à propriedade, viu que o portão estava trancado e havia uma sebe que servia 

de muro. Decidiu entrar por um vão embaixo do portão, por conta da promessa feita à mulher. 

Ao entrar, logo ouviu vozes, e, aproximando-se, viu que se tratava de uma briga entre três 

                                                           
76

 “Lewis reconheceu seu débito para com Wells, e ao lermos Além do Planeta Silencioso, somos 

frequentemente atingidos por suas semelhanças com Primeiros Homens na Lua. Ambas as histórias retratam um 

físico determinado que constrói uma nave espacial esférica em seu quintal, acompanhado por um homem mais 

jovem em busca de ouro interplanetário; ambas as naves fazem uso de um enigmático dispositivo anti-gravidade; 

tanto um quanto outro mencionam o tilintar de meteoritos sobre o casco da nave e as venezianas de aço 

utilizadas para a luz do sol intensa; Ambos mostram terráqueos cheios de temores sobre mundos alienígenas que, 

numa audiência com o espírito guardião, descobrem que eles é que representam um perigo para as outras 

espécies”. (DOWNING, 2006, p. 124. Tradução nossa). 
 

77
 LEWIS, 2010, Nota. 

78
 DOWNING, 1992, p. 127. 
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homens; um deles, visivelmente mais jovem, parecia ser Harry. Interveio na confusão com um 

tímido “Ei! Ora essa...”
79

 e os homens tiveram um sobressalto. Irritado, um deles pergunta: 

“Posso perguntar quem é você e o que está fazendo aqui?”
80

 Ransom se apresenta e é 

reconhecido por um dos homens, que fora seu colega de faculdade. O dono da propriedade 

chamava-se Edward Weston, um cientista; o outro chamava-se Dick Devine (o antigo colega 

de Ransom). Após uma conversa um tanto confusa, os dois resolvem soltar Harry, mas — 

numa atitude um tanto sinistra — convidam Ransom para ficar. Mesmo estranhando um 

pouco, ele fica e entra na casa. Oferecem-lhe uma bebida. Ransom bebe, sente-se tonto, 

desmaia e acorda no que descobre ser uma nave espacial (esférica, como a de Wells em Os 

primeiros homens da lua). 

 Nesse momento já é possível perceber a índole maldosa dos raptores de Ransom, 

característica que Lewis deixa transparecer nos vilões da Trilogia. Note-se que não se trata 

somente de uma maldade ética ou social, mas teológica. Tais personagens abusam das 

imprecações blasfematórias e revelam uma mentalidade claramente maligna. David Downing 

esclarece que “Essas personagens revelam em seu discurso um estado de espírito que demonstra que 

Screwtape [o demônio mais velho de Cartas de um diabo a seu aprendiz] os tem exatamente onde 

quer que estejam”
81

. 

 Weston revela a Ransom que eles estão a caminho de Malacandra — planeta cujo 

nome, diz ter descoberto pelos próprios habitantes, evidenciando que estivera lá 

anteriormente. Não diz qual o motivo da viagem, mas deixa claro que  seus objetivos visam 

algo muito maior: “salvar a humanidade”
82

 

 Tal aparente superioridade apregoada por Weston é, em Além do Planeta Silencioso, 

claramente uma inversão na filosofia de H. G. Wells presente em outro de seus best-sellers: A 

Guerra dos Mundos. A começar pelo fato de serem os terráqueos a invadir um outro planeta, 

                                                           
 

79
 LEWIS, 2010, p. 08. 

 

80
 LEWIS, Ibid., p. 08. 

 

81
 DOWNING, op. cit., p. 85. Tradução nossa. 

 

82
 “Na realidade, admito que tivemos de infringir alguns direitos seus. Minha única defesa é que os fins 

justificam os meios. Ao que nos seja dado saber, estamos fazendo o que nunca foi feito na história do homem, 

talvez na história do universo. Aprendemos a saltar do cisco de matéria no qual nossa espécie surgiu. O infinito 

e, portanto, talvez a eternidade, está sendo posto nas mãos da espécie humana”. (LEWIS, 2010, p.30.). 
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e não o contrário. O darwinismo social de Wells transmite uma ideia de progresso e evolução 

totalmente materialista e cientificista; é a Wellsianidade [Wellsianity]
83

 criticada por Lewis. 

 Outra curiosa inversão que Lewis faz na filosofia cientificista está no espanto que 

Ransom tem ao ver o Espaço, que, ao contrário do que sempre lera e imaginara pelo prisma 

científico, não era vazio e monótono, mas cheio de “vida”
84

. 

 Vale lembrar que Lewis não era contra ciência em si mesma, mas contra a sua 

supervalorização, como se tal perspectiva, baseada no culto à racionalidade 

desenvolvimentista (e reducionista), pudesse resolver todos os problemas da humanidade — 

pretensão que, em certo sentido, perdura até os dias de hoje. Essa exacerbação dos domínios 

da ciência será alvo de críticas de Lewis também em sua obra A abolição do homem (1943), 

um ensaio sobre Educação e Moral Natural que investe categoricamente contra a perspectiva 

racionalista do progresso com uma frase lapidar: “a conquista do Homem sobre a Natureza 

revela-se, no momento de sua consumação, a conquista da Natureza sobre o Homem”
85

. 

Como nos diz Alister McGrath: “Lewis temia que os triunfos da ciência pudessem correr mais 

rápido do que os indispensáveis avanços éticos que forneciam o conhecimento, a disciplina e 

a virtude de que a ciência precisava”
86

. 

 Ao chegarem em Malacandra — que, posteriormente, descobrirá se tratar do planeta 

Marte (a Terra era chamada de Thulcandra, o Planeta Silencioso) —, Ransom, mesmo sem 

saber ainda por qual motivo fora capturado, consegue fugir de Weston e Devine em meio a 

uma confusão entre os terráqueos e algumas criaturas malacandrianas que encontram, os 

sorns. Depois de correr muito, Ransom  tem o primeiro deslumbramento de estar a milhões de 

quilômetros de casa: o planeta parece mais convidativo que amedrontador. Toma contato com 

a estranha vegetação do local, bebe água e come de um não menos estranho fruto, que o sacia 

imediatamente. Anda mais um pouco e encontra outra criatura (parecida com uma doninha 

                                                           
83

 Cf.: http://apilgriminnarnia.com/2012/06/20/space/ (Acesso em 04/08/2015). 
 

84
 “[...] com a passagem do tempo, Ransom foi se conscientizando de outra causa mais espiritual para essa 

progressiva leveza e exultação do coração. Ele estava se livrando de um pesadelo, há muito tempo gerado na 

mente moderna pela mitologia  que segue na esteira da ciência. Ransom tinha lido sobre o ‘Espaço’: há anos, 

ocultava-se  no fundo do seu pensamento a lúgubre fantasia do vácuo negro e frio, da total ausência de vida, que 

supostamente separava os mundo. Até agora, não sabia  quanto essa ideia o afetava — agora que o próprio nome 

‘Espaço’ parecia uma blasfêmia caluniosa, diante do oceano empíreo de radiância no qual eles nadavam. Não 

poderia chamá-lo de ‘morto’; sentia que a vida se derramava do oceano para dentro dele a todo instante”. 

(LEWIS, 2010, p. 38). 
 

85
 LEWIS, 2005, p. 64. 
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gigante) em um pequeno barco: um hross. Consegue, com algum esforço e utilizando seus 

dotes de filólogo, estabelecer contato, utilizando todos os seus dotes de filólogo, e percebe 

que a criatura é bastante amigável. É levado à aldeia dos hrossa (plural de hross) e lá 

permanece por um longo tempo. Não só aprende a língua daquelas estranhas e afetuosas 

criaturas, como se dá conta de que são portadoras de uma moralidade bastante elevada e de 

uma religião, no mínimo, curiosa. 

 Quando revela aos hrossa que não estava só, que fora trazido por outros dois homens 

tortos (o equivalente a mau em malacandriano), 

os hrossa acharam tudo isso muito difícil, mas por fim todos concordaram que ele 

deveria ir ver o Oyarsa. Oyarsa o protegeria. Ransom perguntou quem era Oyarsa. 

Devagar e com muitos erros de interpretação, ele extraiu a informação de que 

Oyarsa (1) morava em Meldilorn; (2) sabia tudo e governava todos; (3) sempre 

existiu;(4) não era um hross, nem era um dos séroni. E então Ransom, seguindo um 

palpite seu, perguntou se Oyarsa tinha criado o mundo. Os hrossa quase latiram com 

o fervor da negativa que deram. Os habitantes de Thulcandra não sabiam que 

Maleldil, o Jovem, criara e ainda governava o mundo? Até uma criança sabia isso.
87

 

 Surpreendeu-se ainda mais ao saber que existiam outros seres, de natureza sutil, 

chamados eldila, semelhante aos anjos do Cristianismo. E também os pfifltriggi, mineradores 

hábeis para trabalhar com o arbol hru, “sangue do Sol” — ouro, o que fez Ransom entender o 

interesse de Devine por Malacandra, já que o de Weston era “científico”. 

 Por fim Ransom descobre, para seu completo espanto, que essa variedade de seres  

racionais de Malacandra — hrossa, sorns e pfifltriggi, cujo coletivo era conhecido como 

hnau, que Ransom intuiu ser semelhante ao termo criatura (mas havia uma dúvida se os 

eldila eram hnau) — viviam em perfeita harmonia e paz, governadas por um Oyarsa, uma 

inteligência tutelar guardiã de todo o planeta. Eram hnau criados por Maleldil, e importava a 

eles permanecerem como este os criara. A prudência dos malacandrianos fica muito evidente 

numa conversa que Ransom tem com Hyoi, seu amigo hrossa, enquanto preparavam seu 

barco
88

. 
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 LEWIS, 2010, p. 90. 
 

88
 “A natureza bélica dos preparativos sugeriu muitas perguntas a Ransom. Ele não conhecia uma palavra para 

“guerra”, mas conseguiu fazer com que Hyoi entendesse o que queria saber. Os séroni, os hrossa e os pfifltriggi 

saiam em expedições daquele tipo, uns contra os outros? 

— Para que? — perguntou Hyoi. 

Foi difícil explicar. 

— Se duas espécies quisessem a mesma coisa, e nenhuma cedesse — disse Ransom —, uma delas não acabaria 

recorrendo à força, dizendo “tratem de nos dar ou mataremos vocês”? 

— Que tipo de coisa? 
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 Na audiência posterior com o Oyarsa de Malacandra, descobre que o nosso mundo 

também possui um Oyarsa, mas este se tornou Torto e fora expulso da presença de Maleldil
89

. 

Depois, o Oyarsa malacandriano pede a Ransom que lhe conte mais especificamente sobre o 

que Maleldil fez a Thulcandra (aparentemente ele tinha apenas informações gerais). E após 

Ransom contar a história (que Lewis não narra, mas deixa entender que é a História da 

Redenção Cristã), o Grande Eldil  diz: “Você me revelou mais coisas assombrosas do que é 

conhecido em todo os céus”
90

. 

 A semelhança com a doutrina cristã não é mera coincidência. Porém, não é uma 

semelhança, digamos, ortodoxa. A abordagem que Lewis faz é imaginativa, permitindo-se 

alterações para adequá-las à sua narrativa
91

. Não é exatamente uma alegoria, mas um modo 

de, como ele mesmo disse, “imaginar em voz alta [...] o que Deus poderia ter feito em outros 

mundos”
92

. 

 Quando ocorre o tão temido reencontro com Weston e Devine, Ransom está com Hyoi 

e este é assassinado por Weston, que lhe “jogou a morte de longe” — ou seja, atirou (as armas 

de fogo não eram conhecidas em Malacandra). Ransom foge e é orientado por outro hrossa a 

ir, imediatamente, ao encontro do Oyarsa. E quando já se encontra na presença do Grande 

Eldil, Ransom tem finalmente esclarecida sua ida a Malacandra: fora chamado. O Oyarsa 

tentara contato amigável com Weston e Devine quando estes estiveram pela primeira vez em 

Malacandra, e enviou alguns sorns ao encontro dos “tortos”. Sem sucesso, pediu aos sorns 

                                                                                                                                                                                     
— Bem, comida, talvez. 

— Se outro hnau quisesse comida, por que nós não a daríamos? Com frequência é o que fazemos. 

— Mas e se não tivéssemos o suficiente para nós mesmos? 

— Mas Maleldil não para de fazer crescer as plantas”. (LEWIS, Ibid., p. 96). 
 

89
 “No passado, nós conhecíamos o Oyarsa do seu mundo... ele era mais brilhante e maior do que eu... e naquela 

época não a chamávamos de Thulcandra. É a história mais longa e mais amarga de todas. Ele se tornou torto. 

Isso ocorreu antes que qualquer tipo de vida surgisse no seu mundo. Aqueles foram os Anos Tortos, dos quais 

ainda falamos nos céus, quando ele ainda não estava preso a Thulcandra, mas livre como nós. Sua intenção era 

estragar outros mundos além do seu. Ele atingiu sua lua com a mão esquerda e, com a direita, trouxe a morte 

pelo frio à minha harandra [montes] antes do tempo. Se por meu braço Maleldil não tivesse aberto as 

handramits [vales] e deixado fluir as fontes termais, meu mundo teria sido despovoado. Não o deixamos à solta  

por muito tempo. Houve uma guerra tremenda, e nós o expulsamos  dos céus e o prendemos no ar de seu próprio 

mundo, como Maleldil nos ensinou. Lá ele sem dúvida permanece até agora, e nada mais sabemos daquele 

planeta: ele é silencioso”. (LEWIS, Ibid, pp. 164-165). 
 

90
 Cf.: LEWIS, Ibid., p. 194. 

 

91
 “Isso é certamente assunto de ficção científica. Também é teologia cristã, embora com um tom distintamente 

medieval. Em resposta a questionamentos sobre o simbolismo da Trilogia, Lewis explicou, sem rodeios, que 

Maleldil, o Velho e o Jovem representam o Pai e o Filho da teologia cristã, que os eldils representam os anjos e o 

Torto era Satanás”. (DOWNING, 1992, pp. 40-41. Tradução nossa). 
 

92
 Cf.: LEWIS, 1966, apud DOWNING, Ibid., pg. 41. 
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que lhes dissessem que não seria permitido pegar “sangue do Sol” (estavam pegando ouro 

onde quer que encontrassem) enquanto não trouxessem alguém com quem pudesse conversar. 

Ou seja, a ida de Ransom foi arquitetada pelo próprio Oyarsa de Malacandra
93

. 

 Quando Ransom esclarece que Devine estava interessado em ouro, e Weston na 

dominação de Malacandra e extermínio dos hnau para a expansão dos domínios terrestres, a 

pergunta do Oyarsa é uma clara ironia à ideia de dominação interplanetária presente nos livros 

de H. G. Wells: “Eles têm alguma lesão no cérebro?”
 94

. E toda a explicação de Ransom é 

recebida pelo Oyarsa com um misto de surpresa e desprezo. 

 Por fim, quando os dois “tortos” são trazidos à presença do Oyarsa, dá-se a cena mais 

irônica de Além do Planeta Silencioso. Primeiro porque Weston e Devine não entendem de 

onde sai a voz do Grande Eldil, pois não o veem; e como racionalistas ateus, duvidam de sua 

autenticidade: 

— Por que vocês mataram os meus hnau? 

Weston e Devine olharam ansiosos ao redor para identificar quem estava falando. 

— Meu Deus! — exclamou Devine em inglês. — Não me diga que eles têm um 

alto-falante? 

— Ventriloquia — retrucou Weston, num sussurro rouco. — Bastante comum entre 

selvagens. O feiticeiro ou curandeiro finge entrar em transe e lança a voz. O que 

temos que fazer é identificar o curandeiro e dirigir nossos comentários a ele, não 

importa de onde a voz pareça estar  vindo. Isso destrói sua coragem e mostra que 

você detectou a tramóia. Você está vendo algum selvagem em transe? Com mil 

demônios, já o vi!
95

 

 Outra curiosa ironia é a conversa entre os “tortos” e o Oyarsa, que tem de ser traduzida 

por Ransom, pois o conhecimento de  Weston da língua malacandriana era bastante  

rudimentar (no texto, Lewis repruduziu propositadamente um inglês cheio de erros 

gramaticais). Inclusive, o discurso arrogante e grandiloquente de Weston foi amenizado por 

Ransom: 

— [...] Você dar muito sangue do Sol para nós, nós voltar para o céu. Você nunca 

mais ver nós. Certo? 

— Silêncio — disse Oyarsa. Houve uma alteração quase imperceptível na luz, se é 

que ela poderia ser chamada de luz, de onde a voz provinha. Devine se encolheu 

todo e caiu. Quando retomou sua posição, sentado, estava branco e ofegante. 

— Prossiga — disse Oyarsa a Weston. 

— Mim, não... não... — começou Weston  em malacandriano e então desistiu de 

tentar. — Não consigo dizer o que quer nessa língua maldita — disse em inglês. 
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— Fale com Ransom e ele traduzirá para nossa língua — disse Oyarsa.
96

 

 O que se segue é absolutamente emblemático. Weston declara todo seu cientificismo 

prepotente e retrógrado — apesar de Malacandra ser um mundo aparentemente primitivo no 

que se referia à tecnologia, eram muito mais avançados moralmente: 

— Para você posso parecer um ladrão vulgar, mas carrego nos ombros o destino da 

espécie humana. Sua vida tribal, com armas da Idade da Pedra e cabanas 

semelhantes a colmeias, seus barquinhos primitivos e sua estrutura social elementar, 

não têm nada que se compare com nossa civilização: com nossa ciência, nossa 

medicina e nosso Direito, nossos exércitos, nossa arquitetura, nosso comércio e 

nosso sistema de transporte, que está rapidamente ultrapassando os obstáculos de 

espaço e tempo. Nosso direito de sobrepujá-los é o direito do superior sobre o 

inferior. A vida...
97

 

 Então Ransom traduz para o malacandriano, fazendo as adequações necessárias e 

amenizando o tom de pretensa superioridade tanto quanto possível. Continua Weston:  

— A vida é maior que qualquer sistema de moralidade. Suas exigências são 

absolutas. Não é com tabus tribais e máximas banais que ela seguiu seu curso 

implacável da ameba ao homem e do homem à civilização. 

E depois de mais algumas declarações, seu discurso termina, num tom claramente 

triunfalista: 

— Posso cair, mas enquanto eu viver, não consentirei, com um chave dessas nas 

mãos, em fechar os portões do futuro para os da minha espécie. O que o futuro nos 

reserva, para além do nosso conhecimento atual, é inconcebível para a imaginação. 

Basta, para mim, que haja um Além”.
98

 

 A resposta de Oyarsa não poderia começar melhor: “— Foi bom ouvi-lo. Pois, embora 

sua mente seja mais fraca, sua vontade é menos torta do que eu pensava. Não é para si mesmo 

que você faria tudo isso”.
99

 

 E após alguma discussão sobre as motivações de Weston, Oyarsa declara: 

— Agora vejo como o senhor do mundo silencioso modificou você. Existem leis 

conhecidas por todos os hnau, leis de piedade, justiça, vergonha etc., e uma destas é 

o amor aos seus semelhantes. Ele ensinou você a desobedecer a todas elas, exceto 

esta última, que não é uma das maiores. Ele deturpou-a de tal maneira que a 

transformou em loucura e tomou conta de seu cérebro onde governa tudo como se 

fosse um pequenino Oyarsa cego. Nada mais lhe resta senão obedecê-la; apesar 

disto, se lhe perguntarmos porque ela é uma lei, você não poderá dar uma razão 

diferente da que faz as outras serem leis; estas, no entanto, embora maiores que ela, 

são desobedecidas.
100
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 É evidente que Weston não acredita em nada do que ouve, mas ouve algo que o 

exaspera completamente: 

— Você não pergunta por que meu povo, cujo mundo é velho, não foi para o seu e 

apoderou-se dele há muito tempo? 

— Ho! Ho! — disse Weston. Vocês não saber como fazer. 

— Você está errado — disse Oyarsa. Há milhares de anos atrás, quando ainda não 

existia vida em seu mundo, a morte gelada estava invadindo meu harandra. Neste 

tempo eu estava muito preocupado, não tanto com a morte dos meus hnau, pois 

Maleldil não lhes deu vida muito longa, mas com os pensamentos que o senhor do 

seu mundo, que ainda não estava preso, botara em suas cabeças. O Oyarsa Mau teria 

feito com que eles fossem como vocês são agora, bastante sábios para perceber a 

aproximação do fim de sua espécie, mas não para suportá-lo. Conselheiros errados 

teriam logo surgido entre eles. Eram perfeitamente capazes de construir naves de 

espaço. Maleldil, porém, fez com que parassem, através de minha pessoa. Curei 

alguns, desencarnei outros... 

— Agora ver resultado! interrompeu Weston. Vocês muito poucos agora presos à 

handramit, logo morrer todos. 

— Sim, disse Oyarsa, mas há uma coisa que abandonamos de vez na harandra: o 

medo. E com o medo, o assassinato e a rebelião. O mais fraco entre todo o meu povo 

não tem medo da morte. É o Espírito Mau de seu mundo que estraga suas vidas 

fazendo com que procurem fugir daquilo que no fim a todos alcançará. Se vocês 

fossem súditos de Maleldil teriam paz.
101 

 O desfecho dessa audiência é a expulsão dos terráqueos. O Oyarsa mesmo se 

encarrega de enviá-los de volta à Terra em sua nave danificada. Diz a Ransom que ele poderia 

ficar se quisesse; o que ele, humildemente, nega. 

 Por fim, ao término do livro percebemos bem o que C. S. Lewis pretendia combater: a 

soberba humana. Além do Planeta Silencioso é uma obra escrita com muita delicadeza, e 

Lewis utiliza toda sua capacidade, bem como sua grande apreciação por narrativas de ficção 

científica, para nos brindar com uma história cuja criatividade imaginativa só encontra 

paralelo em O Senhor dos Anéis, de seu amigo Tolkien. 
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II. Perelandra 

“Perelandra é uma cantata sem música”. (Jared Lobdel) 

 Para os objetivos deste trabalho, Perelandra é o livro mais importante da Trilogia 

Cósmica. Os temas desenvolvidos por C. S. Lewis na nova missão de Elwin Ransom vão 

diretamente ao encontro de nossos interesses. 

 Após a publicação de Além do Planeta Silencioso, em 1938, a primeira informação 

que temos a respeito de Perelandra data de novembro de 1941, numa carta endereçada à 

amiga Ruth Penelope Lawson (1890 — 1977), ou Irmã Penelope CSVM
102

 — freira 

anglicana, escritora e tradutora (latim e grego), com quem Lewis se correspondeu por mais de 

vinte anos. A primeira carta que Irmã Penelope enviou a Lewis foi um comentário sobre Além 

do Planeta Silencioso, e, desta vez, Lewis falou à amiga sobre a dificuldade para criar a Eva 

não-caída de Perelandra, dizendo que esta deveria parecer, ao mesmo tempo, uma deusa pagã 

e uma virgem abençoada.
103

 Também temos a informação de que, assim como ocorreu em 

Nárnia e em todas as histórias de ficção de Lewis
104

, a primeira ideia que teve de Perelandra 

foi uma imagem: ilhas flutuantes.
105

 

 Perelandra é a história de um Paraíso Conservado; uma história de inocência, 

confiança, resistência e força (física e moral). Após retornar de Malacandra (Marte), Ransom 

é designado, pelo Oyarsa deste planeta, a outra viagem espacial. O próprio Lewis se faz 

personagem e é a ele que Ransom narra a sua nova aventura, quando retorna. 

 Ransom recebera a ordem de viajar a Perelandra (Vênus). Não sabe ao certo o porquê, 

mas, de algum modo, intui que seja algo relacionado ao Oyarsa caído de Thulcandra (Terra); 

conta isso a Lewis, que lhe pergunta sobre a possibilidade de o arconte maligno perambular 

livremente pelo Sistema Solar. Ransom responde que ele não pode entrar em Perelandra 

pessoalmente, porém deve estar planejando um modo de entar naquele planeta. Sobre o 

objetivo de sua missão, Ransom não sabe informar; porém, aos protestos do amigo em relação 
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ao perigo dessa empreitada, Ransom responde biblicamente: que a luta contra os principados 

e potestades (Efésios 6:12) “deveria caber a pessoas comuns”.
106

 

 Em seguida, após uma discussão sobre a língua falada no Campo de Arbol (Sistema 

Solar) e o que Ransom encontraria, em termos linguísticos, em Perelandra, Lewis recebe a 

notícia mais controversa: Ransom será transportado, nu, em uma espécie de caixão 

transparente, que já se encontrava na casa. 

— [...] Ransom, como vai ser possível você viajar naquele troço? Qual é a força 

motriz? E o que dizer do ar, da alimentação e da água? Ali só cabe você deitado e 

mais nada. 

— O próprio Oyarsa de Malacandra será a força motriz. Ele vai simplesmente mover 

a urna para Vênus. Não me pergunte de que modo. Não faço a mínima ideia de que 

órgão ou instrumentos eles usam. Mas uma criatura que mantém um planeta em sua 

órbita há alguns bilhões de anos deve ser capaz de lidar com uma caixa de 

embalagem!
107

 

 A urna em que Ransom viajou foi motivo de controvérsia entre os críticos e amigos. 

Em The Notion Club Papers, romance inacabado de seu amigo J. R. R. Tolkien, as 

personagens discutem a respeito da Trilogia. Um deles diz: “Achei pouco convincente”, 

dizendo que o Poder que levou Ransom a Vênus poderia tê-lo feito, pelo menos, em um 

caixão cujo material deixasse entrar a luz, mas não o calor excessivo.
108

 O fato é que 

transportar Ransom dessa maneira destaca o caráter mais teológico da obra, como se tal 

absurdidade estivesse ligada a um milagre. Alguns críticos, como Peter J. Schakel, sugerem 

que o caixão é uma metáfora para a morte.
109

 E apesar de Lewis deixar claro, no prefácio, que 

não se trata de uma alegoria, Perelandra abriga muitas informações diretamente relacionadas 

ao cristianismo — voltaremos a isto posteriormente — e Ransom mesmo acaba por ser uma 

figura de Cristo. Mas Lewis garante que não há nenhuma característica especial, e que 

Ransom é uma figura de Cristo como qualquer cristão pode ser. 

 Após Ransom deitar no caixão, Lewis amarrou uma venda em seus olhos, fechou a 

tampa e, num piscar de olhos, se viu só. 

                                                           
106

 Cf. LEWIS, 2011, p. 22 
107

 LEWIS, 2011, p. 26. 
108

 TOLKIEN, The Notion Club Papers. apud: LOBDELL, 2004, p. 86. 
109

 SCHAKEL, Peter: C. S. Lewis, Perelandra : The Literary Encyclopedia. 

http://www.hope.edu/academic/english/about/facultyprofiles/schakel/literaryencycperelandra.pdf. Acesso em 

12/12/2015. 



28 
 

 
 

O final do capítulo três narra a volta de Ransom à Terra, “irradiando saúde e cheio de 

músculos, aparentando ter menos dez anos de idade”
110

. Lewis recebe a visita do Oyarsa de 

Malacandra quase dois anos depois; vai ao encontro Humphrey*, um amigo médico com 

quem ele e Ransom compartilharam o segredo, e os dois correm até a casa do viajante 

interplanetário. Em pouco tempo assistem a urna pousar, silenciosamente, na relva do lado de 

fora da casa. Abrem a tampa e, de dentro do caixão, surge um homem coberto de flores 

extraterrestres. Um ferimento no calcanhar sangrava um pouco, mas insistentemente. Então 

Ransom conta a sua aventura. 

A chegada em Perelandra é uma das páginas mais marcantes da literatura moderna; o 

poder imaginativo de C. S. Lewis se mostra em seu mais alto grau. No primeiro contato de 

Ransom com o território venusiano, somos conduzidos a uma viagem sensorial frenética, 

psicodélica, na qual sons, cores e sabores são descritos de maneira tão realista, que também 

somos transportados para aquele mundo onde o mar e o céu são dourados, e um número 

incontável de ilhas flutuantes dá ao cenário um clima heraclitiano. Ransom demora um pouco 

até entender a dinâmica daquelas águas, suas ondas gigantescas e suas ilhas flutuantes; seus 

sentidos se confundiam: 

Tanta folia na água morna — como teríamos chamado na Terra um banho de mar 

tão glorioso — sugeria como acompanhamento natural um sol brilhante. Mas aqui 

não havia nada que se assemelhasse. A água refulgia, o céu ardia em ouro, mas tudo 

era de um colorido agradável e brando, e seus olhos se nutriam do que viam sem se 

ofuscar e sem a menor dor. Os próprios nomes das cores — verde e ouro —, que ele 

era forçado a usar para descrever a paisagem, são fortes demais para a suavidade, a 

iridescência daquele mundo agradavelmente quente, maternal, delicadamente 

fantástico.
111

 

E, após uma tempestade repentina, se viu descansando deitado, exausto, num daqueles 

aglomerados de algas, as ilhas flutuantes de Perelandra. 

 Como uma criança, teve de aprender a andar na ilha, que mudava de forma a cada 

instante, levada pela agitação das águas: “era como aprender a andar na própria água”
112

. 

Conseguiu se firmar em pé e caminhou para dentro de uma floresta de vegetação pitoresca; 

chegando a um bosque, viu uma árvore cujo fruto lhe chamou a atenção: era uma espécie de 

cabaça com um líquido dentro. Colheu uma, fez um furo, consumiu o líquido e foi tomado por 

um prazer indescritível. A sensação de saciedade o surpreendeu, e o desejo de colher outro 
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fruto foi contido por uma recomendação interior que ele não compreendeu bem, mas 

obedeceu. Em seguida, encontrou um pequeno dragão, que o seguiu; depois tomou banho com 

o líquido contido em outro fruto, mas também foi “impedido” de repetir a dose. Como disse 

em pensamento: “ele não gostava de gente que pedia bis de uma ária favorita em uma 

ópera”
113

. 

 Na sequência desses acontecimentos iniciais em Perelandra, Ransom finalmente 

encontra aquela que seria o motivo de sua segunda aventura interplanetária: a Dama Verde — 

sim uma belíssima mulher cor de esmeralda
114

. E é nesse primeiro encontro, um tanto 

desajeitado, com cada um em uma ilha flutuante, que Ransom descobre que a viagem no 

caixão transparente fez com que metade de seu corpo em contato com o Sol ficasse 

bronzeada, e a outra metade, branca. A Dama, antes de qualquer comunicação verbal, viu 

aquilo, apontou para Ransom e caiu na gargalhada, posteriormente o apelidando de Malhado. 

Essa e outras cenas ligeiramente cômicas reforçam a tese de alguns críticos — tais como Jared 

Lobdell e Alan Jacobs — de que Lewis é, na verdade, um satirista
115116

, e que Perelandra não 

pertence ao gênero novelístico, mas ao da sátira menipeia
117

, criado na Grécia Antiga por 

Menipo de Gadara, um escritor da escola Cínica, cujas obras não chegaram a nós, mas que 

teve Marco Terêncio Varrão (116 a.C. – 27 a.C.) e Luciano de Samósata (120 – 181) e entre 

seus principais discípulos. Lobdell concorda com Jacobs de que Lewis fosse um satirista, mas 

não que Perelandra pertença a tal gênero
118

. Lobdell, na verdade, após consideráveis 
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especulações sobre o gênero literário de Perelandra — que trata como um cerimonial 

(pageant) —, acaba por afirmar, sob o risco de ser mal compreendido, que Perelandra é uma 

cantata sem música
119

, e sugere, inclusive, que a forma — poética — prejudica o seu 

conteúdo
120

. 

 Ransom, após um curto período de tensão e curiosidade, tenta se comunicar com a 

Dama, e logo vê que ela compreende o Solar Antigo falado em Malacandra; no entanto, um 

problema de comunicação bastante peculiar se interpõe entre eles: 

— Sou de fora daqui. Venho em paz. É de sua vontade que eu nade até sua terra? 

— O que é “paz”? — perguntou ela.
121 

Mas esse diálogo não continuou, pois anoiteceu e a ilha da Dama se afastou com o marulho 

das ondas. Escurece totalmente. Ransom se agita, pula no mar e, após um longo esforço 

nadando na completa escuridão, alcança outra ilha. O encontro seguinte começa com outro 

problema de comunicação: 

— Ontem eu era jovem — começou ela, mas ele não ouviu o restante de sua fala. 

[...] 

— Eu era jovem ontem — disse ela. — Quando ri de você. Agora sei que as pessoas 

no seu mundo não gostam que riam delas. 

— Você disse que era jovem? 

— Disse. 

— E você não continua jovem hoje?
122 

 Essa confusão só se dissipou quando Ransom percebeu que a Dama associava a 

juventude ao conhecimento. Que, à medida que ele lhe contava coisas que ela não sabia, ela 

ficava mais velha. Para a Dama, aprender era envelhecer. E Ransom acaba também por 

descobrir que a Dama é instruída diretamente por Maleldil, que a fez mais velha, inclusive, 

em relação à História da Redenção ocorrida em Thulcandra, a Terra. É também nessa primeira 

conversa que a curiosidade de Ransom, por ter encontrado em Perelandra um ser em forma 

humana — diferente do que encontrara em Malacandra —, se dissipou. A Dama lamentou o 
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fato de que não poderia jamais ver um Sorn ou qualquer outro animal racional como os hnau 

de Malacandra, pois, uma vez que o Amado assumiu a forma humana, a Razão não mais 

poderia se manifestar de outra forma
123

. Ou seja, Perelandra é um planeta mais jovem que a 

Terra — e Malacandra mais antigo que a Terra. 

 O primeiro contato de Ransom com a Dama foi revelador, mas, ainda assim, confuso. 

Ele não compreendia por que tinha sido enviado a Perelandra, tampouco sua interlocutora; no 

entanto, descobre que a Dama e seu esposo são os únicos seres racionais daquele mundo. 

Eram, de fato, o casal originário, e Perelandra uma espécie de novo Éden. Um Éden cuja 

característica mais marcante é a constante mudança, o fluxo impetuoso das Ilhas Flutuantes e 

do mar; algo que lembra, segundo o professor Sanford Schwartz, da Penn State University, o 

conceito de Evolução Criativa, do filósofo francês Henri Bergson (1859 — 1941), que 

fascinara Lewis na juventude e o preocupara na vida adulta pós-conversão
124

. Schwartz diz 

que, em Perelandra, Lewis apresenta uma transfiguração ou “elevação” da Evolução Criativa 

de Bergson
125

. Mas Lewis também, de certa forma, corrige Bergson. Apesar de emprestar do 

filósofo a crítica ao mecanicismo e a característica evolutiva dos acontecimentos, Lewis eleva 

a ideia de uma evolução imanente para um ordenamento divino da realidade; ainda que, em 

seu processo inicial, a constante mudança faça parte do processo
126

. 

 Na manhã seguinte, Ransom vê uma ilha grande e montanhosa. Ao encontrar a Dama 

novamente, descobre tratar-se da Ilha Fixa: 

                                                           
123

 Ibid., p. 76. 
124

 “A outra experiência momentosa foi a leitura de Bergson num Acampamento de Convalescença na planície 

de Salisbury. Intelectualmente, isso me ensinou a evitar as ciladas que espreitam na palavra Nada. Mas também 

exerceu uma influência revolucionária sobre meu ponto de vista emocional. Até então eu me inclinava 

totalmente a coisas pálidas, remotas e evanescentes; o mundo-aquarela de Morris, os recônditos folhosos de 

Malory, o lusco-fusco de Yeats” (LEWIS, 1998, p. 204). 

“A palavra ‘vida’ evocava em mim precisamente as mesmas associações que em Shelley em The Triumph of 

Life. Eu não teria entendido o que Goethe quis dizer com des Lebens goldnes Baum. Bergson mostrou-me. Ele 

não aboliu meus amores antigos, mas deu-me um novo. Com ele aprendi pela primeira vez a saborear a energia, 

a fertilidade e a urgência; a habilidade, os triunfos e até a insolência das coisas que crescem”. (LEWIS, 1998, p. 

204). 
125

 “(...) A sua crítica à ciência ‘mecanicista’; sua reformulação radical do conceito do tempo; sua reconstrução 

da teoria da evolução com base em princípios ‘orgânicos’ (ou ‘vitalistas’); e sua engenhosa tentativa, se 

inadequada, de resolver a antinomia entre os pontos de vista religiosos e materialistas”. (SCHWARTZ,  2009, p. 

54. Tradução nossa). 
126

 “Armado da visão de Agostinho que ‘o que chamamos de coisas ruins são coisas boas pervertidas’ (PPL 66), 

Lewis deu o passo platônico de conceber um ‘original’ ou ‘arquétipo’ que ‘eleva’ a evolução criativa a um nível 

superior e, simultaneamente, o reduz a um derivado disforme. Em outras palavras, assim como Bergson 

transfigurou uma teoria ‘mecanicista’ da evolução ainda enredada nas categorias estáticas da metafísica 

tradicional em um novo princípio de Vir-a-Ser, assim também Lewis transfigurou o ‘viatalismo’ naturalista de 

Bergson, rejeitando a sua redução do divino a um ímpeto criativo imanente, mas retrabalhou sua reformulação 

radical do conceito de tempo em uma visão cristã de desenvolvimento cósmico perpétuo”. (SCHWARTZ, Ibid., 

p. 55. Tradução nossa). 



32 
 

 
 

— Vou até lá — disse ela, por fim. 

— Se quiser, disse a Dama. — Mas você está vendo que é a Terra Fixa. 

— É por isso que eu tenho vontade de pisar nela — disse Ransom. — Em meu 

mundo, todas as terras são fixas, e para mim seria um prazer caminhar em uma terra 

dessas outra vez. 

Depois de uma súbita exclamação de surpresa, ela olhou espantada para ele. 

— Então, onde vocês vivem em seu mundo? 

— Nas terras. 

— Mas você disse que elas são todas fixas. 

—É. Nós vivemos nas terras fixas. 

[...] 

— Mas o que vocês fazem durante a noite? 

— Durante a noite? — disse Ransom, confuso. — Ora, nós dormimos, é claro. 

— Mas onde? 

— Onde vivemos. Na terra. 

[...] 

— Ele nunca ordenou que não o fizessem? — disse ela, menos como pergunta do 

que como afirmação. 

— Não — respondeu Ransom. 

— Quer dizer que pode haver leis diferentes em mundos diferentes? 

— Existe no seu mundo uma lei que proíba que se durma em uma Terra Fixa? 

— Existe — disse a Dama. — Ele não quer que permaneçamos lá. Podemos ir até 

ela e caminharmos nela, pois o mundo é nosso. Mas ficar lá para dormir e acordar 

lá... — ela encerrou a fala com um forte estremecimento.
127 

É nesse momento que Ransom se dá conta do edito de Maleldil para Perelandra: a 

Dama e seu esposo não podem dormir na Ilha Fixa. Uma proibição aparentemente simples, tal 

qual aquela feita a Adão e Eva no Éden terreno, que caracterizava não uma espécie de 

sadismo gratuito de Maleldil, mas o sentido de Ordem na criação: de que a vontade Dele não 

é boa somente quando permite, mas também quando proíbe. E a Dama não vê nenhum 

problema nisso, e diz que todas as ordens de Maleldil são motivo de alegria
128

. Não é uma 

proibição que tenta, mas que conscientiza e dá a noção exata dos limites; de que a liberdade 

só pode ocorrer dentro de determinadas circunstâncias. Como diz Lewis em O problema do 
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sofrimento: “a liberdade que tem o jogador de xadrez de jogar xadrez depende da rigidez das 

casas e dos movimentos”
129

. 

E, de repente, no meio dessa conversa sobre tentação, Ransom e a Dama percebem 

que algo rasga o céu de Perelandra. Um clarão parecido com um meteorito os surpreende e, 

aparentemente, cai em algum local próximo dali; e, pelo aumento repentino no volume das 

águas, parece ter caído no mar. Passado o sobressalto, a Dama lembra que deveria ir até a Ilha 

Fixa procurar o Rei — Ransom a acompanha. Atravessam o mar cada um montado no dorso 

de um grande peixe, chamados pela Dama. Chegando lá encontram uma nave... e Weston, 

cuja fisionomia está ligeiramente alterada. Ransom tenta evitar que a Dama se aproxime, mas 

Weston o repreende e passa a conversar fluentemente com a Dama em Solar Antigo — e isso 

dá a Ransom a nova dimensão de seu problema: a única vantagem que tinha sobre seu inimigo 

— o idioma — não mais existia. E após um breve diálogo sem nenhum entendimento entre o 

vilão terreno e a Dama, esta se lembra de que deve deixar a Terra Fixa antes de escurecer; 

mas a tentativa de se desvencilharem de Weston é frustrada pela mira de seu revólver. O vilão 

libera a Dama Verde, mas exige que Ransom permaneça com ele. 

O primeiro diálogo entre os dois terráqueos gira em torno da mudança de pensamento 

de Weston em relação à conquista de outros mundos, e isso soa a Ransom um tanto curioso, 

pois, para ele, uma discussão filosófica como aquela poderia perfeitamente ter ocorrido numa 

sala de reuniões em Cambridge, mas não em Vênus.
130

 Weston está mudado, e seus objetivos 

não são mais aquela mesquinharia apresentada ao Oyarsa de Malacandra. Não se tratava mais 

de plano de dominação e expansão imperialista interplanetária, mas, sim, de garantir a 

“inevitável” evolução da humanidade. Weston “admite” não ter compreendido sua missão 

quando de sua primeira viagem, e se justifica evocando uma certa correção de seu 

pensamento: 

— A tragédia da minha vida — disse ele —, e na realidade do mundo intelectual 

moderno em geral, é a rígida especialização do conhecimento, acarretada pela 

crescente complexidade do que se sabe. Minha própria participação nessa tragédia é 

a de que uma devoção inicial à física me impediu de prestar uma atenção correta à 

biologia, até eu chegar aos cinquenta anos. Para ser justo comigo mesmo, devo 

deixar claro que o falso ideal humanista do conhecimento como um fim em si 

mesmo nunca me pareceu atraente. Eu sempre quis saber para alcançar a utilidade. 

De início é claro que essa utilidade me aparecia em uma forma pessoal: eu queria 

bolsas de pesquisa, renda e aquela posição de reconhecimento geral no mundo sem a 
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qual um homem não tem poder algum. Quando esses objetivos foram atingidos, 

comecei a olhar mais adiante: em busca do bem da espécie humana!
131 

Weston diz que a chave do destino da humanidade foi colocada em suas mãos
132

; que, 

após ter mergulhado na “filosofia biológica”, compreendeu que havia no universo um 

contínuo processo de “evolução emergente”, do qual agora era adepto, que levaria a matéria 

sempre a níveis maiores de complexidade e organização, e que 

— O majestoso espetáculo dessa intencionalidade cega e muda a lançar-se para o 

alto e sempre mais alto em uma interminável unidade de realizações diferenciadas, 

voltadas para uma sempre crescente complexidade de organização, no sentido de 

uma espontaneidade e da espiritualidade, expulsou toda a minha antiga concepção 

de um dever para com o Homem em si. O Homem em si não é nada. Os movimentos 

de avanço da Vida, a espiritualidade crescente, são tudo.
133

 

O novo motivo é aparentemente nobre, e Weston diz que está imbuído pela Força do 

Espírito: 

— Disseminar a espiritualidade, não disseminar a espécie humana, é de agora em 

diante minha missão. Esse é o coroamento de minha carreira. De início trabalhei 

para mim mesmo; depois pela ciência; depois pela humanidade; mas agora, por fim, 

pelo próprio Espírito. Tomando emprestada a expressão que lhe deve ser mais 

familiar, eu diria, pelo Espírito Santo.
134

 

Ransom se incomoda com o termo, mas Weston insiste, dizendo que, para além de 

toda compreensão teológica, há algo maior, oculto e, sobretudo, científico, envolvido no 

processo. Mas Ransom percebe algo estranho na voz de seu interlocutor, quando este diz que 

está sendo “orientado”, e que foi “escolhido” para a essa tarefa. Então o diálogo muda de tom, 

e Weston passa a relativizar os conceitos de Deus e Demônio quando Ransom lhe diz que é 

preciso ter cautela com o que chama de Espírito
135

; ao que Weston responde: 

— Seu Demônio e seu Deus — disse Weston — são ambos imagens da mesma 

Força. Seu céu é uma imagem da perfeita espiritualidade futura; seu inferno, uma 

imagem do impulso, do esforço, que nos empurra para nos levar adiante. Daí 

derivam a paz estática de um e o fogo e a escuridão do outro. O estágio seguinte na 

evolução emergente, que nos chama para que avancemos, é Deus. O estágio 

superado, que ficou para trás e nos empurra, é o Demônio.
136

 

E, na sequência dessa discussão, Weston, já completamente possuído, diz: “Eu sou o 

Universo. Eu, Weston, sou seu Deus e seu Demônio”
137

, e tomba, vomitando e se 

contorcendo. Ransom ainda tenta reanimá-lo com um pouco de conhaque que encontrou nas 
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suas coisas, mas o possesso quebrou o gargalo da garrafa com os dentes e mastigou o vidro. 

Ransom, assustado, foge. 

Na manhã seguinte, Ransom anda a procura de Weston na Ilha Fixa, mas não o 

encontra. Consegue montar um dos peixes, que parecia aguardá-lo na orla da praia, e segue 

para uma ilha flutuante. Lá encontra Weston conversando tranquilamente com a Dama. 

Ransom resolve ouvir a conversa escondido e em silêncio. O que se segue ao longo deste 

capítulo é uma tentativa frustrada de tentação por parte do possuído Weston. A Dama mal 

compreende os argumentos sobre Maleldil não tê-la proibido de pensar em morar na Ilha 

Fixa: “Isso seria estranho...pensar em algo que não vai acontecer nunca”
138

. A investida de 

Weston é radical. Evoca a Poesia — falar sobre coisas que existem e que podem existir: o 

possível de que fala Aristóteles (384 – 322 a.C.)
139

 —, fala das mulheres de Thulcandra e sua 

grande autonomia em relação aos homens, e tenta incutir na Dama o desejo de se tornar como 

Maleldil. Ransom ouve, perplexo, mas calado; e nota que a voz de Weston ganhou, 

definitivamente, um tom demoníaco
140

. A conversa entre os dois se encerra, mas Ransom tem 

plena convicção de que o Mal está em Perelandra
141

. Deitou-se, exausto, e dormiu. 

Quando acordou, saiu novamente à procura de Weston e, no caminho, viu uma cena 

que o aterrorizou por completo: animais, semelhantes a rãs, mutilados. Vários deles. Foi a 

primeira vez que viu um animal morto em Perelandra, e se deu conta de que aquilo iniciava 

um processo de degradação irrevogável naquele mundo. Mais a frente, no final de uma trilha 

de animais mortos, encontra Weston, e vê que é ele que os mata, enfiando o dedo indicador 

em suas costas e rasgando com uma habilidade inumana. Fica estarrecido, sem ação e sem 

palavra, e percebe que não é mais Weston que está ali, mas somente o seu corpo. O silêncio 

entre os dois é quebrado pelo outro: “Tenho feições como você, mas não há nada em comum 

entre mim e você”
142

. Quem fala agora é o Não Homem (Unman). Ransom tem um desmaio e 

o Não Homem foge. Quando acorda e sai em seu encalço, encontra-o novamente conversando 

com a Dama. Suas palavras são pura tentação
143

. Às advertências de Ransom ele sempre 
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encontra uma forma de reorganizar sua estratégia de sedução, expondo as “vantagens” que a 

Dama teria se decidisse tornar-se mais velha por si mesma; e a cada instante suas palavras 

revelam de fato quem realmente fala através do corpo de Weston: 

— Sou mais velho que ele — disse a voz — e ele não ousa negar isso. Antes que as 

mães das mães da mãe dele fossem concebidas, eu já era mais velho do que ele 

poderia calcular. Estive com Maleldil na Imensidão dos Céus, onde ele nunca 

esteve, e ouvi os concílios eternos. E na ordem da criação sou maior que ele e, 

diante de mim, ele não tem nenhuma importância.
144

 

Em um quase interminável jogo tentação e resistência — com a Dama Verde, 

inocentemente, tendo pouquíssima noção do que estava a ocorrer —, Ransom, cada vez mais, 

vai adquirindo a certeza de que a ida de Weston a Vênus foi uma orquestração do Oyarsa 

Caído de Thulcandra, a fim de repetir no jovem mundo das Ilhas Flutuantes e do céu dourado, 

o processo de Tentação e Queda do casal originário, como fez com Adão e Eva no Éden 

terreno — não no sentido de fazer igual, pois, como dito anteriormente, desde que Maleldil se 

tornou homem, tudo foi alterado, e Maleldil não se repetia. E também vai se dando conta de 

ter sido enviado para lá a fim de evitar que isso ocorresse. Mas de que forma? Parafraseando 

David C. Downing: “se o desafio da primeira viagem era vencer os medos, o desafio da 

segunda era vencer as dúvidas”
145

. E Ransom é um homem que, naquela situação, traz no 

próprio corpo as marcas desse receio: o Malhado divide-se em esperar que algo aconteça e a 

consciência do que deve fazer. De repente ele percebe que 

[...] uma pedra pode determinar o curso se um rio. Nesse horrível momento ele era 

essa pedra que tinha se tornado o centro do universo inteiro. Os eldila de todos os 

mundos, os organismos de luz perene, desprovidos de pecado, estavam mudos na 

Vastidão dos Céus para ver o que Elwin Ransom, de Cambridge, ia fazer.
146

 

A tomada de consciência de que deveria fazer algo, mesmo sem saber exatamente o 

que, acalma o seu coração. Mas em seguida, um pensamento aparentemente absurdo toma 

conta dele: 

É evidente que uma luta com o Demônio significava uma luta espiritual... a noção 

de um combate físico era algo digno apenas de um selvagem. Se ao menos fosse 

assim tão simples... mas nisso o eu loquaz tinha cometido um erro fatal. O hábito da 

honestidade imaginativa estava entranhado fundo demais em Ransom para permitir 

que ele dedicasse mais de um segundo a fingir que temia o confronto corporal com o 

Não Homem menos do que temia qualquer outra coisa. Imagens vívidas abatiam-se 

sobre ele... o frio mortal daquelas mãos (ele tinha tocado a criatura por acaso 

algumas horas antes)... as longas unhas metálicas... arrancando tiras estreitas de 

carne, puxando tendões. A morte viria devagar. Até o último  instante, aquela 

idiotice cruel continuaria a sorrir para ele. Qualquer um cederia muito antes de 
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morrer: implorando por misericórdia, prometendo-lhe ajuda, adoração, qualquer 

coisa.
147

 

Sim, era isso. O embate seria corporal. Ransom deveria lutar fisicamente contra o Não 

Homem, e Perelandra seria salva por Maleldil “em Ransom”
148

. Essa era a novidade, a 

diferença fundamental entre o que aconteceu na Terra e o que aconteceria em Vênus. Ransom, 

como um Jonas bíblico, tenta resistir, argumentar mentalmente, mas, após uma série de 

advertências da Escuridão — uma voz que ele passa a ouvir nesse momento de angústia — 

uma justificativa plausível lhe é apresentada:  

— Não é por nada que você se chama Ransom — disse a Voz. 

E ele soube que essa não era nenhuma fantasia sua. Soube por um motivo muito 

interessante — porque sabia que havia muitos anos que seu sobrenome derivava não 

de ransom [resgate], mas de Ranolf’s son [filho de Ranolf]. Nunca teria lhe ocorrido 

associar desse modo as duas palavras. Ligar o nome Ransom ao ato de resgatar teria 

sido para ele mero trocadinho. Mas mesmo seu eu loquaz não ousava agora sugerir 

que a Voz estivesse fazendo um jogo de palavras. [...] Agora sabia por que os 

filósofos antigos diziam que não existia nada que se pudesse chamar de acaso ou 

sorte para além da Lua. Antes que sua Mãe o desse à luz, antes que seus 

antepassados tivessem recebido o nome de Ransom, antes que ransom se tornasse a 

palavra para designar um pagamento que liberta, antes que o mundo fosse feito, 

todas essas coisas tinham se posicionado juntas na eternidade de tal modo que o 

próprio significado do desenho a esta altura estava em que elas se reunissem 

exatamente dessa forma. E ele abaixou a cabeça, gemeu e queixou-se de seu destino 

— de ainda ser homem e mesmo assim ser alçado à força ao mundo metafísico, para 

realizar o que a filosofia apenas cogita. 

— Meu nome também é Ransom — disse a Voz.
149

 

E, já em plena consciência de sua missão, ouve a Voz dize-lher: “Fiz adormecer seu 

Inimigo. [...] Ele só vai despertar de manhã. Levante-se. Volte vinte passos para dentro do 

bosque para dormir lá. Sua irmã também dorme”.
150

 

Na manhã seguinte, a primeira coisa que Ransom percebe é que seu corpo não está 

mais dividido pelo bronzeado solar; ele não é mais o Malhado.
151

 Entra no bosque, encontra o 

seu Inimigo, e a luta se inicia. É violentíssima. Entre uma troca de golpes e outra, o Não 

Homem o interpela: “Você não sabe quem eu sou? [...] acha que pode lutar comigo?”. E, 

apesar do absurdo da situação, Ransom sabe que, em termos físicos, trata-se de um acadêmico 

de meia-idade contra outro
152

. Apesar de tudo, o Não Homem tenta dissuadir Ransom com 

argumentos; como alguém que conhece o mundo espiritual, procura convencer o seu oponente 
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do inevitável fracasso de sua investida. E uma intensa discussão filosófico-teológica, em meio 

a socos, pontapés, mordidas e sangue (muito sangue) se arrasta por longo tempo. Vez por 

outra Weston surge, das profundezas de seu próprio corpo, e grita por socorro, o que confunde 

um pouco Ransom, mas não o faz desistir. 

De repente o Não Homem foge, apanha um dos grandes peixes na orla e segue mar 

adentro. Ransom faz o mesmo e o persegue. A viagem dura muito tempo, a ponto de Ransom 

dormir e acordar ainda com o peixe serpenteando as ondas. Weston surge entre gemidos e 

pede ajuda; Ransom lhe diz palavras de conforto e tenta levá-lo ao arrependimento: 

— Como se sente? Trate de se controlar. Toda essa sua conversa é birutice. Reze 

como uma criança, se não conseguir rezar como um homem. Arrependa-se dos seus 

pecados. Segure na minha mão. Na Terra há centenas de simples garotos 

enfrentando a morte nesse instante [referindo-se à II Guerra]. Vamos nos sair muito 

bem.
153

 

Mas nesse apertar de mãos o Não Homem ressurge e joga Ransom na água. Os dois 

afundam, debatem-se e, quase sem respiração, emergem dentro de uma caverna onde 

nenhuma luz penetrava. E, nas entranhas da terra, sua luta chega ao fim. Após estrangular o 

Não Homem até sentir sua respiração cessar, e depois ainda reencontrá-lo em companhia de 

um estranho animal — semelhante a uma aranha gigante —, à beira de um penhasco cujas 

profundezas ardiam em lava feito um vulcão,  Ransom agarra uma pedra grande e pontuda e 

investe contra ele de maneira fatal: 

— Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí vai... quer dizer, amém — disse 

Ransom, atirando a pedra com a maior força possível no meio da cara do Não 

Homem. O Não Homem caiu como cai um lápis, com o rosto tão esmagado que 

impediria qualquer tipo de reconhecimento. [...] Segurou o Não Homem pelos 

tornozelos e o arrastou até a borda do precipício. Então, depois de descansar alguns 

segundos, ele o empurrou dali. Viu sua forma negra, por um instante, em contraste 

com o mar de fogo, e esse foi o seu fim.
154 

E a criatura que assustara Ransom era, na verdade, inofensiva. Deu meia-volta e foi 

embora; ele caiu exausto e dormiu. 

Acordou após muitas horas de sono, caminhou à procura de uma saída e a encontrou. 

Seguiu com a mente confusa, ora comendo, ora caindo de sono e dormindo, até que, 

recuperado, percebeu um ferimento em seu calcanhar, provocado por uma mordida do Não 

Homem. Caminhou mais um pouco e resolveu escrever um memorial à Weston numa espécie 

de pedra não muito rígida. Terminado o trabalho, seguiu um animal que chamou a sua 
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atenção, chegando até o sopé de uma montanha, subiu; quando chegou ao topo, viu um lago e, 

à borda da água, um objeto branco semelhante ao que o levara até Perelandra. E também deu 

de cara com dois eldila, que descobriu serem os arcontes de Malacandra e Perelandra. 

Estavam ali para receber o Rei e a Rainha daquele mundo, doravante conhecidos por seus 

verdadeiros nomes: Tor e Tinidril
155

. 

Após a confusão causada por consultarem Ransom sobre a melhor forma para 

aparecerem ao casal originário — primeiro apareceram como monstruosos e ofuscantes 

redemoinhos de cores, relâmpagos e formas grotescas; depois, como nauseantes cilindros 

giratórios e, por fim, como formas humanas gigantes —,  uma série de revelações é feita a 

Ransom e ele se vê, mais uma vez, como alguém que está vivendo um Mito: 

“Meus olhos viram Marte e Vênus. Eu vi Ares e Afrodite”. Ele lhes perguntou como 

chegaram ao conhecimento dos antigos poetas de Tellus. Quando e de quem os 

filhos de Adão aprenderam que Ares era um guerreiro e que Afrodite surgiu da 

espuma do mar? A Terra tinha ficado sitiada, um território ocupado pelo inimigo, 

desde antes do início da História. Os deuses não têm nenhuma comunicação lá. 

Então como temos conhecimento deles? O conhecimento, disseram-lhe, chega 

depois de muitas voltas, através de muitos estágios. Existe um ambiente de mentes, 

assim como um de espaço. O universo é um: uma teia de aranha em que cada mente 

vive ao longo de cada fio, uma enorme galeria sussurrante em que (salvo pela ação 

direta de Maleldil), embora nenhuma notícia seja transmitida sem alteração, nenhum 

segredo consegue ser guardado com rigor. [...] E quando lhe disseram isso, Ransom 

finalmente compreendeu por que a mitologia era o que era: vislumbres de beleza e 

força celestes caindo em uma selva de imundície e imbecilidade.
156

 

O casal chega e é recebido pelos três: um clima de adoração e reverência se instaura na 

montanha sagrada. E então ocorre a Grande Dança, um acontecimento cuja interpretação 

remonta à influência wagneriana que acompanha Lewis desde a infância. David C. Downing 

aponta:  

“A Grande Dança, nas páginas finais de Perelandra, resume uma grande quantidade 

de teologia em forma poética, bem como recaptura imaginativamente alguns dos 

sentidos medievais do festival, da sinfonia, do ritual e do carnaval”.
 157
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 A respeito desses nomes, J. R. R. Tolkien diz algo interessante, numa carta ao jornalista Dick Plotz, 

presidente da “Tolkien Society”, em 1965: “Lewis, creio eu, ficou impressionado com ‘o Silmarillion e tudo 

aquilo’, e certamente guardou algumas vagas memórias dele e de seus nomes na cabeça. Por exemplo, uma vez 

que ele o ouviu antes de compor ou pensar sobre Out of the Silent Planet, imagino que Eldil seja um eco dos 

Eldar; em Perelandra, ‘Tor e Tinidril’ certamente são um eco, visto que Tuor e Idril, pais de Eärendil, são 

personagens principais em ‘A Queda de Gondolin’, a primeira das lendas da Primeira Era a ser escrita”. 

(CARPENTER, 2006, texto digital, pos. 584). 
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 LEWIS, 2011, p. 273. 
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 DOWNING, 1992, p. 73. Tradução nossa. 
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E o próprio Lewis, analisando uma crítica feita pelo professor Charles A. Brady, da 

Canisius College (Buffalo, NY), diz: “The Wagner is important: you will see, if you look, 

how operatic the whole building up of the climax is in Perelandra”
158

. 

Trata-se de um momento de catarse, uma espécie de transe místico, acompanhado por 

um Hino de exaltação a Maleldil: 

A Grande Dança não espera que as pessoas dos Mundos Inferiores participem dela 

para ser perfeita. Não falamos quando ela vai começar. Ela já começou desde antes 

de sempre. Não houve tempo em que não nos regozijássemos diante de Seu rosto 

como agora. A dança que dançamos está no centro, e para a dança todas as coisas 

foram criadas. Louvado seja Ele!
159

 

E várias estrofes como essa se seguem até que tudo silencia e todos desaparecem, 

exceto Tor e Tinidril. O Rei de Perelandra lava os pés de Ransom à beira do lago. Ransom 

deita no caixão, os dois o cobrem com pétalas de uma espécie de lírio vermelho, fecham a 

tampa, e sua consciência se apaga
160

. 

A importância de Perelandra para nosso trabalho será mais bem explorada no próximo 

capítulo, mas, como nos diz o próprio Lewis em um de seus mais célebres trabalhos 

acadêmicos: “Suprima o conceito de ‘Tentação’ e quase tudo o que dissemos ou pensamos 

sobre o bem e o mal se dissolveria no ar”
161

. Esse fato inescusável é que dá o tom em 

Perelandra. Nessa obra, a doutrina do Pecado Original é trazida à tona e explorada de modo, 

digamos, invertido. Somos levados a um mundo no qual o mal não existe, e essa dificuldade, 

para nós, que conhecemos esse mal, se mostra desde o início da obra. A dificuldade que 

Ransom tem para compreender a Dama Verde, e a dificuldade desta em compreender 

conceitos que fazem parte do nosso dia a dia — mal, pecado, morte, mentira —, mostra o 

quão distantes estamos da pureza edênica evocada por Lewis em um de seus maiores feitos 

literários. “O que é ‘paz’”
162

, ela pergunta a um Ransom que deixou a Terra em meio à 

Segunda Guerra Mundial — época em que Lewis escreveu o livro. “O que é sozinha?”
163

, 

pergunta aquela que será a Mãe de Nações a um homem que veio de um mundo cujos 

individualismo e indiferença, ou, do contrário, o pensamento massificado, estão cada vez mais 

presentes. Sobre esse último ponto, Lewis se diz contra qualquer método antidemocrático de 
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 “Wagner é importante: você poderá ver, se olhar, quão operística é toda a construção do clímax em 

Perelandra” (LEWIS, apud: HOPPER, 1996, p. 222. Tradução nossa). 
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conseguir mudanças sociais
164

. Segundo ele, esse é um pretexto para todo o tipo de 

abominação: Hitler, o Príncipe de Maquiavel, a Inquisição etc.
165

.  Não que o mundo antigo 

fosse pacífico, mas, principalmente após as duas Grandes Guerras, adentrávamos a era da 

banalidade do mal
166

, esse estado doentio no qual as pessoas comentem crimes pelos motivos 

mais estúpidos possíveis. E, de certa forma, o cientificismo que Lewis se propôs a combater 

na Trilogia é uma forma de Ideologia
167

 e, por conseguinte, um tipo de pensamento que 
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 “Sendo um democrata, eu oponho-me a todas as mudanças muito drásticas e repentinas da sociedade (em 

qualquer direção) , porque elas nunca de fato ocorrem, exceto por uma técnica particular. Essa técnica envolve a 

tomada do poder por um grupo pequeno e altamente disciplinado de pessoas ; o terror e a polícia secreta vêm em 

seguida, ao que parece, automaticamente. Não considero nenhum grupo bom o suficiente para ter esse poder . 

Eles são homens de paixões como nós. O sigilo e a disciplina de sua organização já terá inflamado neles a paixão 

pelo círculo íntimo que eu considero, pelo menos, tão corruptor quanto a avareza ; e suas altas pretensões 

ideológicas terão emprestado todas as suas paixões ao perigoso prestígio da Causa. Assim, em qualquer direção 

que a alteração seja feita, é, para mim, condenada por seu modus operandi. O pior de todos os perigos públicos é 

a comissão de segurança pública”. (LEWIS, 1966, pp. 76-77. Tradução nossa). 
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 LEWIS, Ibid., p. 77. 
166

 “[...] quando falo da banalidade do mal, falo num nível estritamente factual, apontando um fenômeno que nos 

encarou de frente no julgamento. Eichmann não era nenhum lago, nenhum Macbeth, e nada estaria mais distante 

de sua mente do que a determinação de Ricardo en de ‘se provar um vilão’. A não ser por sua extraordinária 

aplicação em obter progressos pessoais, ele não tinha nenhuma motivação. E essa aplicação em si não era de 

forma alguma criminosa; ele certamente nunca teria matado seu superior para ficar com seu posto. Para falarmos 

em termos coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo”. (ARENDT, 2013, p. 310). 
167

 “O termo ideologia foi cunhado na época de Napoleão Bonaparte (1769-1821). Antoine-Louis-Claude Destutt 

de Tracy  (1754-1836) , o autor de Les Elements D’Ideologie [Os Elementos da Ideologia], era um ‘metafísico 

abstrato’ do tipo que, desde então, se tornou comum na margem esquerda do Sena, um ponto de encontro para 

ideólogos incipientes, entre os quais, em décadas recentes, o famoso libertador  Kampuchea Democrático, Pol 

Pot (1928-1998). […] Destutt de Tracy e seus discípulos planejavam uma larga reforma educacional, que seria 

fundada sobre uma assim chamada ciência de ideias; eles se inspiraram fortemente na psicologia de Étienne 

Bonnot de Condillac (1715 – 1780) e, em menor grau, em John Locke (1632 – 1704). Rejeitando a religião e a 

metafísica, esse primeiros ideólogis acreditavam que poderiam descobrir um sistema de leis naturais — sistema 

que, caso obedecido, poderia tornar-se o fundamento da harmonia e do contentamento universais. Doutrinas de 

autointeresse, produtividade econômica e liberdade pessoal estavam ligadas a essas noções. Filhos temporãos de 

um motibundo Iluminismo, os ideólogos pressupunham que o conhecimento derivado das sensações, 

sistematizado, poderia aperfeiçoar a sociedade por meio de métodos éticos e educacionais e de uma direção 

política bem organizada. 

“Napoleão desprezou os ideólogos ao observar que o mundo não é governado por ideias abstratas, mas pela 

imaginação. John Adams (1735 – 1826) chamou essa recém-criada ideologia de ‘ciência da idiotice’. […] Tais 

ideólogos eram, em geral, inimigos da religião, da tradição, dos costumes, das convenções, dos usos e dos 

antigos estatutos. 

“ O conceito de ideologia foi consideravemente transformado em meados do século XIX, por Karl Marx (1818 – 

1883) e sua escola. As ideias, Marx argumentou, não são nada além da expressão de interesses de classe, 

definidos em relação à produção econômica. A ideologia, a assim chamada ciência das ideias, torna-se, então, 

uma apologia sistemática das demandas de uma classe — nada mais. [...] Para expressas esse ponto nos termos 

diretos e maliciosos do próprio Marx, aquilo que se chama de filosofia polílita é meramente uma máscara para o 

egoísmo econômico dos opressores — assim declaram os marxistas. 

“Entretanto, os explorados, como disse Marx, também desenvolvem sistemas de ideias para avançar seus 

projetos revolucionários. Dessa forma, o que chamamos de marxismo é uma ideologia com o objetivo de 

alcançar a revolução, o triunfo do proletariado e, por fim, o comunismo. Para o marxista coerente, as ideias são 

têm nenhum valor em si mesmas: como toda arte, valem apenas como um meio para alcançar a igualdade de 

condições e a satisfação econômica. Ao mesmo tempo que escarnece das ideologias de todas as outras 

convicções, o marxista constrói, com astuciosa paciência, a própria ideologia. [...] Kenneth Minogue, no livro 

Alien Powers: The Pure Theory of Ideology [Poderes Estrangeiros: A Teoria Pura da Ideologia] utiliza o termo 

‘ideologia’ para ‘denotar qualquer doutrina que apresente a verdade salvífica e oculta do mundo sob a forma de 

análise social. É característica de todas essas doutrinas a incorporação de uma teoria geral dos erros de todas as 
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oferece mudanças drásticas na sociedade a despeito dos valores tradicionais (religiosos) que 

ela carrega. Como nos diz Chesterton em sua crítica ao escritor ateu Joseph McCabe (1867-

1955): 

A verdade é que a civilização científica em que o Sr McCabe acredita tem um 

defeito bastante particular: sempre tende a destruir a democracia ou poder do 

homem comum em que o Sr McCabe também acredita. Ciência significa 

especialização, e especialização significa oligarquia. Uma vez estabelecido o hábito 

de confiar em determinados homens para produzir certos resultados em física ou 

astronomia, deixamos a porta aberta para uma demanda igualmente natural de 

confiança em determinados homens para realizar certas coisas no governo e na 

coerção dos homens. [...] Em todas as comunidades dominadas por uma religião — 

nas comunidades cristãs medievais e em muitas sociedades primitivas — esse hábito 

de dançar era um hábito comum a todos, e não necessariamente estava restrito a uma 

classe profissional. A pessoa podia dançar sem ser dançarino; podia dançar sem 

trajar cor-de-rosa. E, à medida que a civilização científica do Sr McCabe progride — 

isto é, à medida que a civilização religiosa (ou a verdadeira civilização) declina — 

tanto mais “bem-treinadas”, mais cor-de-rosa, se tornarão as pessoas que dançam, e 

mais numerosas as pessoas que não dançam.
168

 

É nesse sentido que a Trilogia Cósmica de Lewis ganha importância, e que Perelandra 

se destaca por trazer de volta, de maneira literária, a doutrina do Pecado Original, sem a qual 

a soberba humana pode alcançar patamares inimagináveis. Como nos afirma um estudioso de 

Lewis: “Hoje mais pessoas devem seu conhecimento da doutrina da Queda do homem mais 

[sic] a Perelandra do que a quaisquer obras formais de teologia, inclusive às do próprio 

Lewis”.
169

 

  

                                                                                                                                                                                     
outroas’. Essa ‘verdade savífica e oculta’ é uma fraude — um complexo de ‘mitos’  artificiais e falsos, 

disfarçados de história sobre a sociedade por nós herdada. Eric Voegelin (1901 – 1985), Gerhart Niemeyer (1907 

– 1997) e outros escritores enfatizaram que os ideólogos ‘imanentizam os símbolos da transcendência’ — isto é, 

corrompem a visão da salvação pela graça após a morte, com falsas promessas de completa felicidade neste reino 

terreno. [...] A ideologia torna impossível o compromisso político [….] Quando o fanatismo ideológico rejeita 

qualquer solução conciliatória, os fracos vão para o paredão. As atrocidades ideológicas do ‘Terceiro Mundo’, 

nas últimas décadas, ilustram o ponto: os massacres políticos no Congo, Timor Guiné Equatorial, Chade, 

Camboja, Uganda, Iêmen, El Salvador, Afeganistão e Somália. […] As ideologias são acometidas de um feroz 

facciosismo, na base do princípio da fraternidade — ou morte. As revoluções devoram os seus filhos. Por outro 

lado, o políticos prudentes, rejeitando a ilusão de uma verdade política absoluta, diante da qual todo cidadão 

deve se curvar, entendem que as estruturas políticas e econômicas não são meros produtos de uma teoria, a 

serem erigidos num dia e demolidos no outro; pelo contrário, instituições sociais se desenvolvem ao longo dos 

séculos, como se fossem orgânicas. O reformador radical, proclamando-se onisciente, derruba todos os rivais 

para chegar mais rapidamente ao Paraíso Terreno”. (KIRK, 2013, pp. 92-95;99 et seq.). 
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 CHESTERTON, 2011, p. 209-211). 
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 SHIPPEY, In: MCSWAIN, WARD, 2015, p. 311. 
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III. Essa força medonha 

“Se o homem resolver tratar a si próprio como matéria bruta, matéria 

bruta ele será”. (C. S. Lewis) 

 

 Essa força medonha (That hideous strength) é o terceiro e último livro da Trilogia 

Cósmica, publicado em 1945, durante o período final da II Guerra Mundial. Trata-se de uma 

fábula distópica, ácida, impiedosa, mas também cheia de beleza, que completa a crítica de 

Lewis ao cientificismo moderno — sobretudo aquele fomentado pela literatura —, que 

também empreendera nas duas obras anteriores: Além do Planeta Silencioso e Perelandra. 

Com diz o próprio Lewis, no prefácio: 

Creio que uma das ideias centrais deste conto me veio à cabeça a partir de conversas 

que tive com um colega cientista, algum tempo antes de encontrar uma sugestão 

bastante similar nas obras do Sr. Olaf Stapledon. Se estou enganado nisto, o Sr. 

Stapledon é tão rico em inventiva que bem pode permitir-se emprestar, e eu admiro 

tanto a sua inventiva (embora não a sua filosofia) que não sentirei vergonha alguma 

em pedir emprestado
170

. 

 Aliás, a respeito de outra obra de Stapledon — Star Maker — que muito o 

impressionara (no mau sentido), Lewis disse se tratar de “pura adoração ao diabo”
171

. 

 Misturando elementos de ficção científica às lendas do Ciclo Arturiano e outras 

inúmeras referências literárias do universo lewisiano — inclusive uma clara referência 

estilística ao amigo Charles Williams e seus poemas sobre as lendas arturianas —, Essa força 

medonha é a mais incisiva cartada de Lewis no pedantismo científico e no que chamou de 

“esnobismo cronológico”
172

 de seu tempo. Nas suas quase seiscentas páginas (o dobro dos 

outros dois livros), Lewis utiliza toda sua maestria imaginativa para “expor o fracasso moral 
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 LEWIS, 1991, p. 6. 
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 GLOVER, 1981, apud. DOWNING, 1992, p. 53. 
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 “Barfield jamais fez de mim um antroposofista, mas seus contra-ataques destruíram para sempre dois 

elementos do meu pensamento. Em primeiro lugar, ele eliminou rapidamente aquilo que já chamei de 

"esnobismo cronológico", a aceitação acrítica do ambiente intelectual comum à nossa época e a suposição de que 

tudo aquilo que ficou desatualizado é por isso mesmo desprezível. É preciso descobrir por que tal coisa se 

desatualizou. Será que chegou a ser refutada (e, em caso afirmativo, por quem, onde e até que ponto?), ou 

meramente morreu, como fazem as modas? Se esta última alternativa é a verdadeira, então nada temos sobre sua 

veracidade ou falsidade. Ao nos darmos conta disso, passamos à percepção de que nossa própria época é "um 

período", e certamente tem, como todos os períodos, suas próprias ilusões características. Estas provavelmente 

espreitam naquelas suposições largamente aceitas, que, de tão arraigadas na época, ninguém ousa atacar nem 

sente necessidade de defender”. (LEWIS, 1998, p. 213). 
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desse instituto [INEC, descrito abaixo] e a visão profundamente anômala do futuro da 

humanidade que ele incorpora”
173

. 

 Ao contrário das obras anteriores da Trilogia, Essa força medonha não se passa em 

Marte (Malacandra), Vênus (Perelandra), ou qualquer outro mundo, mas aqui mesmo, na 

Terra (Thulcandra), na universidade fictícia de Edgestow, situada na Inglaterra; mais 

especificamente na Faculdade de Bracton, que, segundo o narrador, foi fundada ainda no séc 

XIV “para a manutenção de dez homens de saber cujos deveres consistiam em orar pela alma 

de Henrique de Bracton e estudar as leis da Inglaterra”
174

. Uma faculdade antiga e tradicional, 

que possui, como veremos, características bastante peculiares. 

 Os protagonistas da história são Mark e Jane Studdock, um casal de intelectuais de 

meia-idade cuja relação flutua entre a infelicidade e a indiferença. Mark é sociólogo, e 

conseguiu uma Bolsa de pesquisador no INEC (Instituto Nacional de Experimentos 

Coordenados) — satiricamente batizado de NICE [bom, correto] (National Institute of Co-

ordinated Experiments), em inglês, numa clara inferência de Lewis ao antagosnimo do termo 

ao que o instituto representava) —, na faculdade de Bracton, enquanto Jane adiava a 

conclusão de seu Projeto de Doutorado em John Donne para se dedicar à “família”. Os dois 

seguem, portanto, caminhos diametralmente opostos; a obstinação de Mark é algo 

incompreensível para a letárgica Jane. Inclusive, essa oposição de ânimo entre os dois é um 

dos grandes trunfos literários de Lewis, pois, enquanto Mark desce aos infernos conforme vai 

penetrando nos “círculos íntimos” do INEC, Jane ascende aos céus indo de encontro às 

“forças do Bem” em St. Anne’s
175

. Aliás, sobre os chamados “Círculos Íntimos”, Lewis 

proferiu uma palestra interessantíssima (The Inner Ring) em 1944, no Magdalene College, e 

publicada em O Peso de Glória, demonstrando os riscos e consequências de ser tentado a 

penetrar em certas hierarquias informais, porém poderosas; as famosas panelinhas de 

escolhidos (e particularmente influentes)
176

. 
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 MCGRATH, 2013, p. 251. 
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 LEWIS, 2012, p. 06. 
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 “Mark descobre o Reto Caminho pela via negativa, por quase se perder no Trapasseiro, no Perverso, no 

Caído. Jane se move na direção oposta, como ela é atraída para mais perto da comunidade em St. Anne”. 

(DOWNING, 1992, pp. 57-58. Tradução nossa). 
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 “No trecho de Tolstoi que acabei de ler, o jovem segundo-tenente Boris Dubretskoi descobre que existem no 

exército dois sistemas diferentes, ou melhor, duas hierarquias. Uma é a que vem impressa em algum manual de 

regulamento que qualquer um pode ler e que se mantém constante. O posto de general sempre é superior ao de 

coronel; o de coronel, ao de capitão. O outro sistema não está impresso em lugar nenhum. Tampouco existe uma 

sociedade secreta formalmente organizada com regras que são reveladas a alguém que nela seja admitido. 

Ninguém é formal e explicitamente admitido por ninguém. Descobre-se aos poucos, por meios quase 
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 O INEC é uma organização semi-secreta surgida no pós-guerra, cuja atividade pública 

era a de buscar o progresso científico em direção a um “mundo melhor”
177

. Porém, sua real 

intenção, como descrita por Lord Feverstone — o Dick Devine de Além do Planeta 

Silencioso, que reaparece como um dos agentes do instituto — é muito mais profunda (e 

nefasta). Ao ser perguntado qual a real intenção do INEC, Feverstone responde: 

Coisas inteiramente simples e óbvias, primeiro: esterilização dos incapazes, 

liquidação das raças atrasadas (não queremos pesos mortos), reprodução seletiva. 

Depois, educação autêntica, incluindo educação pré-natal. Por educação autêntica 

quero dizer uma que não tenha faltas de senso do tipo “pega ou deixa ficar”. Uma 

educação autêntica faz do paciente aquilo que ela quer, infalivelmente: façam o que 

fizerem ele ou seus pais. Claro que no início terá de ser principalmente psicológico. 

Mas chegaremos ao condicionamento bioquímico, e, finalmente, à manipulação 

direta do cérebro. [...] Será a chave de tudo, enfim. Um novo tipo de homem.
178

 

 O INEC abriga, portanto, um grupo de “homens de ciência” obstinados na criação de 

uma nova humanidade, que domine completamente a natureza e faça do progresso científico 

uma nova religião. Ou seja, a famigerada abolição do homem
179

. Lord Feverstone ressalta que 

o domínio interplanetário (sua intenção primária) teve de ser adiado porque “o homem tem de 

se encarregar do homem. Isto significa [...] que alguns homens têm de tomar conta dos 

restantes, que é mais uma razão para aproveitar a ocasião logo que se puder”
180

. 

 Como se pode notar, tanto no tema central quanto em muitas referências diretas (o 

trecho acima é um exemplo
181

), Essa força medonha é o correspondente literário de Lewis ao 

                                                                                                                                                                                     
indefiníveis, que essa outra hierarquia existe e que se está fora dela e, mais tarde, quem sabe, pode-se estar 

dentro dela. Há o que corresponde a senhas, mas essas senhas também são espontâneas e informais. Determinada 

gíria, uso de certos apelidos, uma forma alusiva de conversação são marcas desse sistema. Ele, porém, não é 

constante. Não é fácil, mesmo em dado momento, dizer quem está dentro e quem está fora dele. Alguns estão 

evidentemente dentro; outros, evidentemente fora, mas sempre há alguns na linha fronteiriça. E, caso volte ao 

mesmo quartel general divisional, ou quartel general de brigada, ou ao mesmo regimento, ou até a mesma 

companhia depois de seis semanas de ausência, pode-se encontrar essa segunda hierarquia muito alterada. Não 

existem admissões nem expulsões formais. Na verdade, as pessoas acham que estão dentro desse sistema depois 

de terem sido postas para fora dele, ou antes de terem sido nele admitidas. Os que estão de fato dentro desse 

sistema têm muita satisfação. Ele não tem nome fixo, A única regra certa é que os de dentro e os de fora o 

chamam por nomes diferentes. Do lado de dentro pode ser designado, nos casos simples, por simples 

enumeração. Pode se chamar ‘você, Tony e eu’. Quando está muito seguro e com a membresia 

comparativamente estável, ele se chama ‘nós’. Quando tem de se expandir de repente para atender a determinada 

emergência, chama-se de ‘todas as pessoas sensatas deste lugar’. Do lado de fora, quando se perdeu a esperança 

de passar para o lado de dentro , chama-se de ‘essa gangue’, ou de ‘eles’, ou de ‘fulano de tal e seus asseclas’, ou 

‘a Panelinha’, ou o ‘Círculo Íntimo’. [...] De todas as paixões, a paixão pelo Círculo Íntimo é a mais habilidosa 

em fazer com que um homem que ainda não é muito mau faça coisas muito más”. (LEWIS, 2008, pp. 137-138, 
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seu precioso ensaio A abolição do Homem, publicado em 1943. Nesta pequena, porém notável 

obra, Lewis discorre sobre os descaminhos da ciência moderna e sua franca oposição aos 

valores da Lei Natural, agrupados por Lewis sob o nome de Tao
182

. O que o INEC abriga são 

os famigerados “Homens sem Peito” descritos por Lewis
183

. 

  É nesse ambiente que Mark Studdock se vê imerso, um antro de perversão 

travestida de ciência, celeiro das personagens diabólicas de Lewis — como o inescrupuloso 

vice-diretor Wither, a sádica Fada Hardcastle, chefe da Polícia do INEC, o gnóstico Straik, 

que faz discursos cheios de referências bíblicas, mas que soam claramente blasfemas, e o 

repulsivo professor Filostrato, cujo maior feito científico é ter conseguido manter viva uma 

cabeça sem corpo — experimento sobre o qual Lewis diz ter lido a respeito e ficado 

horrorizado
184

 —, que os membros do INEC chamam de... “O Cabeça”. Posteriormente é 

revelado, para espanto de todos, como essa cabeça é mantida viva. 

 A história se desenvolve nesse antagonismo de interesses entre o casal Studock. Jane 

vem se sentindo incomodada com alguns sonhos que se parecem mais reais do que de 

costume. Sonhou com Alcasan — “um distinto radiologista dum país vizinho, um árabe por 

ascendência, diziam, que tinha cortado uma carreira, de outra forma brilhante, ao envenenar a 

mulher”
185

, e, por isso, fora condenado à morte. No sonho, a cabeça de Alcasan, ainda viva, é 

desatarraxada como um antigo capacete de mergulhador. Jane acorda assustada com a 

brutalidade das imagens. Sai de manhã, encontra um casal amigo, o Sr. e a Sra. Dimble, e é 

convidada para almoçar. Durante o almoço, Sr. Dimble fala sobre a lenda de Artur e o fato de, 

segundo a narrativa, o corpo de Merlin, o mago, estar enterrado (“enterrado, mas não morto, 

segundo a lenda” — ressalta o Sr. Dimble) no Bosque de Bragdon, no seio da faculdade de 

Bracton. Inclusive, o Sr. Dimble infere que o INEC estaria particularmente interessado nesse 
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assunto, pois tinha a intenção de desenterrar Merlin para que ele os ajudasse com sua 

magia
186

. 

 Essa ligação entre ciência e magia, para Lewis, não é fortuita. Em A abolição do 

homem ele discorre sobre o assunto, dizendo que as duas têm o mesmo impulso: 

Dei o nome de “oferta do bruxo” ao processo pelo qual o homem cede objeto atrás 

de objeto, e finalmente a si próprio, à Natureza, sempre em troca de poder. E foi 

exatamente isso o que eu quis dizer. O fato de os cientistas terem obtido sucesso 

onde o bruxo fracassou ergue entre eles um contraste tão forte no imaginário popular 

que a verdadeira história do nascimento da ciência acaba por ser mal compreendida. 

É possível encontrar até mesmo quem escreva sobre o século XVI dizendo que a 

bruxaria era então um resquício medieval e que a ciência entrava em cena para 

expulsá-la. Os que estudaram o período certamente são mais dignos de confiança. 

Havia muito pouca bruxaria durante a Idade Média: os séculos XVI e XVII foram a 

época de esplendor dessa prática. O grande esforço da bruxaria e o grande esforço 

científico são irmãos gêmeos: um deles era doente e morreu, o outro era forte e 

sobreviveu. Mas eram gêmeos. Nasceram do mesmo impulso
187

. 

 A conversa durante o almoço, que envolveu o sonho de Jane, leva o casal Dimble a 

recomendar Jane a Miss Ironwood, em St. Anne’s
188

 — uma espécie de chácara, situada no 

alto de um morro e longe do barulho da cidade. Jane reluta por uns dias, mas diante da 

insistência dos sonhos, vai ver Miss Ironwood. No encontro fica sabendo o que são, de fato, 

os seus sonhos: 

— A minha opinião, disse Miss Ironwood, é que nos seus sonhos viu coisas reais. 

Viu Alcasan quando ele estava realmente sentado na cela de condenado e viu um 

visitante que ele efetivamente teve. 

— Mas, mas, oh, isso é ridículo — disse Jane. — Essa parte foi mera coincidência. 

O resto foi apenas um pesadelo. Era tudo impossível. Ele desatarraxou a cabeça, 

estou lhe dizendo. E eles desenterraram o velho horroroso. Fizeram-no voltar à vida. 

— Existem aqui algumas confusões, sem dúvida. Mas na minha opinião existem 

realidades por trás até desses episódios. 

— Receio não acreditar nessas coisas — disse Jane friamente. 

— A forma como foi criada torna natural não acreditar — replicou Miss Ironwood. 

— A não ser, é claro, que tivesse descoberto por si própria que tem tendência para 

sonhar coisas reais.
189 

 Por fim, esse encontro a leva ao líder da comunidade da qual fazem parte o casal 

Dimble, Miss Ironwood e outros, e este é ninguém menos que Elwin Ransom, o célebre 

filólogo e viajante interplanetário da Trilogia. Após seu retorno de Perelandra, Ransom, que 

em Essa força medonha é chamado de Diretor, manteve contato com os eldila e com os 
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Oyeresu (plural de Oyarsa), dos quais obteve informações sobre as intenções do INEC, que, 

na verdade, fazem parte de um plano maligno liderado pelos eldila caídos de nosso mundo. 

Ransom, então, pelo poder de Maleldil, assume a figura do Pendragon (Líder Supremo) ou 

Fisher-King (Parsifal), como um novo guardião do Graal. David C. Downing esclarece: 

Lewis imagina que o título foi transmitido secretamente de geração em geração, e 

que agora repousa sobre o nomeado a liderar a batalha contra um novo tipo de 

invasão. Tal qual um pendragon, Ransom também é o curador de Logres. Retirada 

da palavra galesa para ‘Inglaterra’, Logres tradicionalmente representa a Grã-

Bretanha do rei Arthur, cuja côrte real estava em Camelot.
190 

 E ali, daquela pequena comunidade secreta, Ransom lidera a resistência aos avanços 

das potências malignas que comandam o INEC, e aguarda, em companhia de seus amigos e de 

dois animais curiosamente domesticados — um urso (Sr. Bultitude) e uma gralha (Barão 

Corvo) —, ordens vindas dos Oyeresu para a investida final
191

. 

 Enquanto o INEC trama um plano para capturar Merlin de seu túmulo em Bracton, o 

próprio mago acorda de seu “sono” e vai ao encontro de Ransom em St. Anne’s. Nessa parte 

do livro, Lewis desenvolve um paralelo divertido para ridicularizar os cientistas do INEC: 

tanto os homens de St. Anne’s quanto os agentes do instituto saem à procura de Merlin nas 

imediações da Fonte. Os homens de Ransom voltam sem sucesso; porém, os agentes do 

instituto capturam um homem maltrapilho que pensam ser Merlin. Levam-no para a Sede; ele, 

aparentemente, está dormindo ou desmaiado. Quando abre os olhos, Wither tenta se 

comunicar com ele em latim. O homem parece não prestar muita atenção às perguntas. 

Oferecem-lhe vinho, mas ele indica o outro jarro, com cerveja
192

. A cena patética se repete até 

que, num momento em que Mark é deixado a sós com o homem, a pantomima é revelada: 

O homem sentou-se na cama e fez um movimento brusco com a cabeça em direção à 

porta. 

— Ah? — disse ele, em tom de indignação. 

— Como assim? — disse Mark. 

— Ah? — disse o homem de novo. E então: — Estrangeiros, né? 

— Então você fala inglês? — disse Mark. 

— Ah — disse o homem, e depois de um silêncio de alguns segundos, emendou: — 

Patrão. — Mark olhou para ele. — Patrão — repetiu o paciente com muita energia 

— Será que o patrão não tem um cigarrinho aí? Hein?
193 
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 Mais tarde, enquanto ainda tentavam interrogar o homem — que posteriormente 

descobriremos se tratar de um mendigo qualquer —, o verdadeiro Merlin vai a St. Anne’s 

encontrar-se com Ransom, e o submete a três advinhas druídicas, a fim de certificar-se de que 

poderia confiar no Diretor. Na última, Ransom revela sua verdadeira função, e o Grande 

Mago se rende à sua liderança: 

— Quem será o chefe supremo na altura em que Saturno descer na sua esfera 

[pergunta Merlin]? Em que mundo é que ele aprendeu a guerra? 

— Na esfera de Vênus aprendi a guerra — disse Ransom. — Nessa fase Lurga 

descerá. Eu sou o chefe supremo. 

Quando ele acabara de dizer isto, deu um passo para trás, pois o homem grande 

[Merlin] tinha começado a mexer-se e havia nos seus olhos uma nova expressão. 

Quem quer que os tivesse visto enquanto estavam de pé cara a cara teria pensado 

que podia haver luta a qualquer momento. Mas o estrangeiro não se tinha mexido 

com propósito hostil. Lentamente, ponderadamente, e, contudo, sem embaraço, 

como se uma montanha se afundasse como uma vaga, caiu sobre um joelho, e 

mesmo assim a sua cara estava quase ao nível da do diretor.
194

 

 Paralelamente a esses acontecimentos, uma mudança vai tomando forma em Mark. 

Quando percebe que a insistência do vice-diretor do INEC para que ele trouxesse a sua esposa 

a Bracton tinha intenções claramente malignas, tenta fugir do instituto por duas vezes, sem 

sucesso — impedido pelos próprios eldila das trevas. Só não é assassinado, como fizeram 

com outro membro traidor do instituto, William Hingest, exatamente porque estavam 

interessados nas visões de Jane, mas temiam que, caso fizessem algo a Mark, e a capturassem 

à força, ela perdesse seus dons. Nesse ínterim, Mark é acusado e preso pelo assassinato de 

Hingest. Na prisão é seduzido por Frost — com direito a todo aquele linguajar cientificista — 

a uma espécie de disciplina para admissão no instituto: 

— A acusação de assassinato contra si e as alterações no seu tratamento fazem parte 

de um programa planejado, com uma finalidade bem definida em vista — disse 

Frost. — É um tipo de disciplina pelo qual todos passam antes de serem admitidos 

no círculo. 

De novo Mark sentiu um espasmo de terror retrospectivo. Apenas alguns dias atrás 

teria engolido qualquer anzol com a isca e nada a não ser a iminência da morte podia 

ter tornado o anzol tão óbvio e a isca tão insípida como agora eram. Pelo menos, tão 

insípida comparativamente. Pois mesmo agora... 

— Não estou a ver perfeitamente o propósito disso — disse ele em voz alta. 

— E, outra vez promover a objetividade. Um círculo unido por sentimentos 

subjetivos de confiança mútua e afeto seria inútil. Esses, como eu disse, são 

fenômenos químicos. Todos, em princípio, podiam ser produzidos por meio de 

injeções. Você foi forçado a passar por um certo número de sentimentos 

conflituosos em relação ao diretor-adjunto e outros, a fim de que sua futura 

associação conosco não venha a ser baseada em nenhum sentimento. Na medida em 
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que tenha de haver relações sociais entre os membros do círculo é, melhor que elas 

sejam baseadas em sentimentos de desafeto. Há menos risco de serem confundidas 

com o nexo real
195

. 

 E passa a descrever para Mark todo o projeto de poder do INEC, baseado na eugenia, 

no avanço irrestrito da racionalidade em detrimento dos sentimentos, da total extinção dos 

valores morais etc.. Mark se vê horrorizado. É levado até uma sala contígua à sua cela (no 

caminho, lhe é mostrado o “Cabeça”, uma visão horrível!), onde Frost diz que ele seria 

submetido a um treinamento de objetividade. É deixado só, numa sala quase vazia, exceto por 

uma mesa grande com oito ou nove cadeiras e uma escada de mão num canto. Uma sala 

aparentemente normal. Porém, 

Um homem de sensibilidade treinada teria visto logo que a sala era mal 

proporcionada, não grotescamente, mas suficientemente para produzir desagrado. 

Era alta demais e estreita demais. Mark sentiu o efeito sem analisar a causa, e o 

efeito cresceu dentro dele à medida que o tempo passava. Sentado e olhando em 

volta, notou a porta, e pensou, no início, que estava sendo vítima de uma ilusão de 

ótica qualquer. Levou bastante tempo convencendo a si mesmo de que não estava. A 

ponta do arco não estava no centro: a coisa toda era desviada para um lado. Mais 

uma vez, o erro não era grosseiro. A coisa era suficientemente próxima da verdade 

para enganar uma pessoa por um momento e continuar a importunar o espírito 

depois da ilusão ter sido desfeita
196

. 

 Seguiu-se uma série de ilusões que visavam a retirar de Mark o senso de normalidade. 

Mas o efeito foi o contrário do esperado: “Assim como o deserto ensina os homens a amarem 

a água, ou como a ausência revela a afeição, erguia-se contra aquele fundo do azedo e do 

desonesto uma espécie de visão do doce e do correto”
197

. Mark, então, tem uma experiência 

com esse Correto que até então lhe era não mais que um lampejo de infância; eis que a 

mudança ocorre. 

 No dia seguinte, após a epifania, Mark está cochilando na sala onde se encontra o falso 

Merlin, quando Wither entra, acompanhado de Frost e um homem muito alto, de batina, 

apresentado como o padre que irá traduzir o idioma antigo falado pelo (pseudo) Merlin. E 

ocorre ali uma cena bastante curiosa: o homem de batina começa a falar nos ouvidos do 

“Merlin”, que responde numa língua desconhecida. O homem de batina “revela” aos outros 

tratar-se realmente de Merlin, e os outros, numa cena patética, ajoelham-se a seus pés e 

beijam suas mãos. Eles saem, acompanhados do mendigo, e Mark adormece de novo. O que 

não percebem é que, na verdade, o padre é o verdadeiro Merlin, que usa sua magia com o 

mendigo para enganar os membros do INEC. 
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 Após um tempo, Frost retorna e leva Mark para outra sala, onde há um crucifixo em 

tamanho grande (quase do tamanho de um corpo) no chão, com uma escultura bastante 

realista do Cristo crucificado. Frost pede a Mark que pisoteie o crucifixo, como um último 

teste para seu ingresso no “último círculo” do INEC. Mark reluta, discute com Frost, e, 

finalmente, se recusa terminantemente a fazê-lo — não sem um momento de profunda 

reflexão: 

O cristianismo era uma fábula. Seria ridículo morrer por uma religião em que se não 

acreditava. Aquele mesmo homem, naquela mesma cruz, tinha descoberto que era 

uma fábula, e tinha morrido lamentando-se que o Deus em quem confiava o tinha 

abandonado; tinha, na realidade, descoberto que o universo era uma fraude. Mas isto 

levantava uma questão em que Mark nunca tinha pensado antes. Era aquele o 

momento para se virar contra o homem? Se o universo era uma fraude, era isso uma 

boa razão para se juntar ao seu lado? Supondo que o correto era inteiramente 

impotente, sempre e em toda a parte certo de ser troçado, torturado e por fim morto 

pelo maléfico, e então? Por que não ir para o fundo com o navio? Começou a ficar 

aterrorizado pelo próprio fato de os seus receios parecerem ter momentaneamente 

desaparecido. Tinham constituído uma salvaguarda... tinham-no impedido, de tomar 

decisões loucas, como aquela que estava agora a tomar quando se voltou para Frost 

e disse: 

— É tudo uma insensatez miserável, e raios me partam se faço uma coisa dessas
198

. 

 Nesse momento, Wither entra na sala, acompanhado do mendigo, do verdadeiro 

Merlin (ainda como padre) e de outros homens, numa terrível balbúrdia que prenunciava o 

fim do INEC. Era quase hora de um jantar onde se reuniriam os grandes do instituto. 

 Vale ressaltar que toda sequência de acontecimentos que envolvem Mark em Essa 

força medonha são como a sucessão dos círculos do Inferno de Dante. É uma referência e 

uma homenagem de Lewis àquele que considerava o mais sublime de todos os poetas, e cujo 

Paraíso era a maior obra poética de toda literatura europeia
199

. 

 No fatídico jantar, Merlin, através da magia, recria o fenômeno bíblico da Torre de 

Babel:
200

 nem palestrantes nem ouvintes parecem se entender. Toda tentativa de discurso é 

incompreensível. Coisas como “o madrigórico do agraço precisa ser taltibianizado”
201

, ditas 

por Jules (o diretor adjunto) em seu pronunciamento, foram ouvidas com assombro pelos 
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presentes. Frost creu que o diretor estivesse bêbado. Porém, um a um dos presentes se viu 

falando sem ser compreendido pelos outros. Uma confusão completa se iniciou, com 

tentativas de ofensa de todos contra todos; brigas assassinas começam, e, em seguida, os 

portões do zoológico do INEC — cujos animais seriam usados para vivissecção, atividade 

altamente criticada por Lewis
202

 — são abertos e os bichos irrompem o salão causando uma 

verdadeira carnificina. Elefantes pisoteiam, tigres e leões avançam, criando um cenário de 

horror. Somente Mark, Curry, Feverstone, Wither, Straik, Filostrato e Frost conseguem 

escapar. Mas não por muito tempo. 

 Mark encontra-se com Merlin, que o ordena correr para St. Anne’s e, magicamente, o 

faz correr como nunca. Filostrato, Wither e Straik vão ao encontro do “Cabeça” a fim de obter 

instruções. Chegando lá, a cabeça mostrava-se claramente possessa e gritava a eles: 

“Adorem!”, e, nessa confusão, um ritual macabro ocorre e os três são mortos. Frost voltou à 

“sala da objetividade”, derramou todo material inflamável que encontrou e suicidou-se nas 

chamas. Feverstone fugiu de carro, perdeu a direção num barranco, capotou, saiu do carro e 

morreu soterrado. Só Curry e Mark sobrevivem. 

 Enquanto isso, os cinco Oyeresu — Viritrilbia, Perelandra, Malacandra, Glund e 

Lurga — descem sobre St. Anne’s. A própria Vênus (Perelandra) trata de infundir um clima 

de amor e paz pelo lugar. Mark chega e vai ao encontro de Jane, para uma segunda lua-de-

mel. Merlin desaparece. Há um grande banquete, no qual Ransom se despede de todos e, por 

fim, é levado para Perelandra
203

. 

 Segundo Martha Sammons, em sua obra sobre a Trilogia, na cena final de Essa força 

medonha, semelhantemente ao final de Perelandra, Lewis utiliza a ideia da Música das 

Esferas, conceito pitagórico a respeito da ordem dos astros que muito lhe fascinava, e que 

moldou a mentalidade medieval
204

. E sobre a influência arturiana nessa obra, que foi chamada 

de “Uma novela de Charles Williams, por C. S. Lewis”
205

 — tamanhas eram as influências do 

amigo Inkling na concepção do enredo —, Walter Hooper nos diz que Lewis se apropriou 

livremente de diversos elementos das várias histórias do Ciclo Arturiano (Mallory, Chretién 

de Troyes etc.), e os encaixou nas várias personagens — como Pendragon, Fisher King, 

Logres, Merlin. 
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 Na época de publicação do livro, as críticas não foram muito boas. Os críticos parecem 

não ter gostado dessa mistura de elementos medievais com literatura moderna e elementos 

sobrenaturais. Numa carta à amiga romancista Dorothy L. Sayers (1893 — 1957), Lewis disse 

que era uma pena, pois era justamente dessa mistura que gostava, e que temos disso na 

própria vida real
206

. 
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4. Teologia na Trilogia Cósmica 

 

“Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, 

sabendo o bem e o mal; ora, para que não estenda a sua mão, e tome 

também da árvore da vida, e coma e viva eternamente”. (Gênesis 

3:22) 

  

A Trilogia Cósmica de C. S. Lewis não é uma obra de teologia. Além do Planeta Silencioso, 

Perelandra e Essa Força Medonha são comumente classificados como novelas
207

, mas 

especificamente como novelas de ficção científica. O próprio Lewis classificava sua Trilogia 

como uma obra de ficção científica. Mas tal classificação gera muitos problemas. Primeiro 

porque, segundo Walter Hooper, não a era a intenção de Lewis escrever uma trilogia — e The 

Dark Tower (obra inacabada de Lewis) deixa isso claro
208

. Por exemplo, em uma carta 

endereçada à Irmã Penelope CSVM, Lewis diz que estava pensando numa sequência para 

Além do Planeta Silencioso, e, ao que tudo indica, era The Dark Tower
209

. Segundo, porque as 

três obras são diferentes em sua composição, e, de fato, a única que mais se aproxima do 

gênero ficção científica, não sem ressalvas também, é Além do Planeta Silencioso
210

. Os 

outros dois livros têm sérios problemas para essa classificação. 

 Porém, a teologia é o componente que mais aproxima as três obras. De fato, a leitura A 

Voyage to Arcturus, de David Lindsay, e a intuição de que a ficção científica poderia ser um 
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 “[A novela] É a forma narrativa intermediária, em extensão, entre o conto e o romance. Sendo mais reduzida 

que o romance, tem todos os elementos estruturadores deste, em número menor. Por esse sentido de economia 

constrói-se um enredo unilinear, faz-se predominar a ação sobre as análises e as descrições e são selecionados os 

momentos de crise, aqueles que impulsionam rapidamente a diegese para o final”. (SOARES, 2007, p. 55). 
208

 “[...] Esta confusão é, em grande parte, desnecessária, uma vez que Lewis parece não ter preparado os 

volumes como uma trilogia, como prova, tanto por seus próprios comentários (HOOPER 8), quanto pelo 

fragmento da quarta narrativa de Ransom: The Dark Tower”. (COLLINS, 2014, pos. 2686, texto digital. 

Tradução nossa). 
209

 “Lewis parece ter se referindo a The Dark Tower quando, em sua carta à Irmã Penélope, de agosto de 1939, 

ele disse: ‘A carta no final’ de Além do Planeta Silencioso ‘é pura ficção, e as circunstâncias que colocam o livro 

fora da data são meramente uma maneira de se preparar para uma sequencia’” (HOOPER, 1996, p. 215. 

Tradução nossa). 
210

 “Além do Planeta Silencioso é, superficialmente, o mais próximo da ficção científica, o que mais, 

frequentemente, apresenta evidências para essa classificação. Donald Glover considera que é o mais próximo da 

ficção científica tradicional, ‘dando atenção considerável para a viagem até Malacandra (embora usando pouca 

parafernália técnica)’. A ressalva de Glover identifica mais graves falhas em tal classificação; apesar de ter uma 

nave espacial e um cientista, Além do Planeta Silencioso é praticamente desprovida de qualquer interesse em 

desenvolvimentos científicos. A nave transporta Ransom para Malacandra; mais tarde, em Perelandra, Lewis 

leva Ransom a Vênus, mas simplesmente faz isso através da mediação não-científica dos eldila/anjos. Além do 

Planeta Silencioso, de fato incorpora muitas das armadilhas da ficção científica convencional, incluindo a versão 

de Lewis de ‘pequenos marcianos verdes’, os batráquios Pfifltriggi; mas esses componentes permanecem vagos, 

pouco desenvolvidos, e subordinados aos fins cristãos de Lewis. Se abordarmos o romance com os protocolos 

adequados para a ficção científica tradicional, Além do Planeta Silencioso desilude tristemente”. (COLLINS, 

2014, pos. 2686-2708. Tradução nossa) 
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veículo apropriado para a transmissão de conteúdos simbólicos/metafísicos (ou mesmo para 

experiências espirituais)
211

, deu a Lewis a ideia de contrabandear teologia através da 

literatura — e teve a certeza disso quando descobriu que, das cerca de sessenta revisões que 

foram escritas de Além do Planeta Silencioso, somente duas perceberam o conteúdo 

claramente teológico da obra
212

. Portanto, sua intenção foi explorar, do ponto de vista 

teológico, cristão, o tema “viagem interplanetária”, que para ele era uma espécie de 

mitologia
213

. 

 No que se refere à mitologia relacionada à ficção científica, Lewis classificou as 

histórias em alguns tipos, tais como: histórias que somente usam um pano de fundo de ficção 

científica para contar, por exemplo, uma história de amor — esse é o tipo que ele mais 

detestava; aquelas que usam o argumento da ficção para sugerir avanços tecnológicos como 

possibilidades reais (como as histórias de Júlio Verne); ou aquelas que ele chamou de 

escatológicas, preocupadas com o futuro da humanidade. Esse último tipo abrigava autores 

como Haldane e Stapledon — e, em termos práticos, o próprio Weston
214

, vilão das duas 

primeiras histórias — e era o tipo que Lewis pretendia combater mais diretamente. O 

darwinismo social por trás da ideia de “colonização interplanetária”, de que o homem deveria, 

por meios de progressos científicos, “espalhar suas sementes” pelo universo, a fim de tornar 

outros mundo habitáveis — isso incluía experiências de vivisseção, abomináveis para Lewis 

—, abrigava aquele processo de abolição do homem que tiraria da Sabedoria e daria à Ciência 

o comando da Civilização. O problema é que a Ciência pode muito bem ser apropriada como 

um método de investigação e manipulação de materiais, mas é ruim para direcionar e gerir o 

conhecimento
215

. 

 Cumpre-nos notar que, novamente, para Lewis o problema não era a ciência em si 

mesma, nem o progresso científico, nem a qualidade das obras de ficção científica cujos 
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 Ver nota 30. 
212

 “Você achará, ao mesmo tempo, triste e divertido saber que, em cerca de 60 apenas 2 avaliações mostraram 

qualquer conhecimento de que a minha ideia da queda do Torto não era nada, mas uma invenção da minha 

própria cabeça. Mas, se ao menos houvesse alguém mais ocioso e com mais talento, penso que esta grande 

ignorância pode ser uma ajuda para a evangelização da Inglaterra; qualquer quantidade de teologia pode agora 

ser contrabandeada para a mente das pessoas, através de um romance, sem que percebam”. (LEWIS, 1988, apud. 

DOWNING, 1996, pp. 35-36. Tradução nossa). 
213

 “Eu gosto de toda a ideia interplanetária como uma mitologia, e simplesmente desejava conquistar para o meu 

próprio ponto de vista (cristão) o que até agora tem sido utilizada pelo lado oposto”. (DOWNING, Ibid., p. 36-

37. Tradução nossa). 
214

 Cf. LEWIS, 1982, pp. 57-64. 
215

 “A ciência é uma boa serva mas uma mestra má, um bom método para investigar e manipular o mundo 

material, mas, de modo algum, um método para decidir o que fazer com o conhecimento e o poder adquiridos”. 

(AESCHLIMAN, 1983, p. 33. Tradução nossa). 
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autores admirava, tampouco os cientistas. Lewis estava preocupado com a pregação 

cientificista na literatura, com o conteúdo das scientifictions que lia desde a juventude
216

, e 

agora ganhavam status de verdade, e começavam a proliferar em ensaios não ficcionais como 

os de J. B. S. Haldane. O que, no final das contas, essa era uma preocupação teológica. 

Primeiro porque essas ideias estavam amparadas no darwinismo social e no evolucionismo, 

teorias materialistas que descartavam a existência de Deus e, consequentemente, Sua 

intervenção na origem do universo
217

. Segundo porque tal pensamento abolia aos poucos as 

noções morais que amparavam a Civilização
218

, e isso teria, segundo Lewis, consequências 

nefastas para as gerações futuras
219

. 

Mito, Religião e Ordem 

 De acordo com o mitólogo Mircea Eliade (1907 – 1986), o fenômeno de uma 

sociedade sem religião pertence à modernidade
220

, e toda a ordem moral das sociedades 

tradicionais era baseada em valores religiosos, em mitos
221

; o mito dava ordem (cosmos) à 

sociedade
222

. O sentimento de criatura — nas palavras do teólogo Rudolf Otto, “que afunda e 

                                                           
216

 “Eu tinha lido ficção fantástica de todos os tipos desde que eu pude ler, incluindo, naturalmente , o tipo 

particular que Wells praticou em seus A Máquina do Tempo, Primeiros Homens na Lua  e outros. Em seguida, 

cerca de quinze ou vinte anos atrás , tomei conhecimento de uma protuberância na produção de tais histórias . Na 

América, revistas inteiras começaram a ser exclusivamente dedicadas a elas . A execução geralmente era 

detestável ; as concepções , às vezes dignas de um melhor tratamento . Sobre este tempo o nome scientifiction, 

posteriormente alterado para ficção científica, começou a ser comum”. (LEWIS, 1982, p. 55. Tradução nossa). 
217

“(...) com o milagre industrial (que foi para muitas pessoas um pesadelo ) e a popularização resultante do 

poder dos métodos científicos, o apelo do materialismo científico – especialmente para as classes médias – 

aumentou no século XIX, especialmente após as controvérsias darwinianas. As palestras do materialista alemão 

Karl Vogt em toda a Europa sobre Darwin e o materialismo científico, propagando uma filosofia antirreligiosa e 

ateísta”. (AESCHLIMAN, 1983, p. 33. Tradução nossa). 
218

 Sobre o Tao, ver nota 53. 
219

 “Eu penso que o perigo do ‘Westonismo’ é real. O que me levou a escrever o livro foi a descoberta de que um 

aluno meu levou todo esse sonho de colonização interplanetária muito a sério, e a percepção de que milhares de 

pessoas, de uma forma e outra, dependem de alguma esperança em perpetuar e aperfeiçoar a espécie por todo o 

universo – que uma esperança ‘científica’ de vencer a morte é um verdadeiro rival para o cristianismo”. (LEWIS, 

1988, apud. DOWNING, 1996, p. 37. Tradução nossa). 
220

 “É preciso dizer, desde já, que o mundo profano na sua totalidade, o Cosmos totalmente dessacralizado, é 

uma descoberta recente na história do espírito humano [...] O homem das sociedades tradicionais é, por assim 

dizer, o homo religious”. (ELIADE, 2001, pp. 19-20). 
221

 “[...] os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do ‘sobrenatural’) 

no Mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é 

em razão das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e 

cultural”. (ELIADE, 2010, p. 11). 
222

 “Nas civilizações primitivas, o mito desempenha uma função indispensável: ele exprime, enaltece e codifica a 

crença; salvaguarda e impõe os princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a 

orientação do homem. O mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização humana; longe de ser uma 

fabulação vã, ele é ao contrário uma realidade viva, à qual se recorre incessantemente; não é absolutamente uma 

teoria abstrata ou uma fantasia artística, mas uma verdadeira codificação da religião primitiva e da sabedoria 

prática”. (MALINOWSKI, 1926, apud. ELIADE, Ibid., p. 23). 
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desvanece [o homem] em sua nulidade perante o que está acima dele”
223

 —, e, 

principalmente, a doutrina do Queda, eram os grandes responsáveis pela humildade humana, 

por aquele sentimento de cautela em relação ao limite das próprias paixões
224

. E, com a 

Trilogia, Lewis pretende evitar que essa consciência se perca
225

. Com sua mente forjada no 

mito e na literatura fantástica — em grande parte, vale lembrar, responsáveis por sua 

conversão —, Lewis tinha em plena consciência de que um processo de assimilação das ideias 

materialistas estava em curso, e só combatendo na mesma clave era possível fazer frente à 

formação desse novo imaginário no homem comum
226

. 

Teologia contrabandeada 

 Conforme salientamos anteriormente, Lewis disse que é possível contrabandear 

teologia para a mente das pessoas sem que elas percebessem — como é possível difundir 

ideias nefastas —, e o fato de pouquíssimos revisores de Além do Planeta Silencioso terem 

notado o conteúdo teológico da obra confirma sua tese. Para ele, era sempre possível 

encontrar, nas artes em geral, conteúdos míticos e/ou religiosos; não de forma explícita, mas 

incógnita
227

, e, com isso, dar aos leitores um vislumbre dessa realidade muitas vezes 

desconcertante para a mente moderna. Lembremos do impacto que a leitura de George 

MacDonald causou no jovem ateu Lewis: 

As jornadas pelas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e más da 

narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras, e assim me puderam 

seduzir sem que eu percebesse uma mudança. É como se eu fora carregado 

inconsciente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não 

pudesse me lembrar de como ressuscitei no novo. Pois, em certo sentido, o novo 

país era exatamente igual ao velho. Ali eu encontrava tudo o que já me fascinara em 
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 OTTO, 2007, p. 41. 
224

 “(...) por causa de alguma catástrofe primordial, que de alguma forma contaminou a raça humana , o homem 

precisa de ajuda para contrabalançar uma inclinação natural que ele tem para com o pecado e o mal”.  (WILLIS, 

1983, p. 47. Tradução nossa). 
225

 “C. S. Lewis pretende explicar tudo isso para o homem moderno, não afastando-se da doutrina do 

cristianismo tradicional, mas o reinterpretando e vestindo em uma forma literária atraente para os modernos do 

século XX”. (WILLIS, Ibid., p. 47. Tradução nossa). 
226

 “Os críticos geralmente assumem que Lewis escolheu deliberadamente a literatura de fantasia como um 

instrumento imaginativo para expressar sua visão cristã. Mas a verdade é justamente o contrário: Lewis não se 

limitou a adotar a fantasia como um veículo didático após a sua conversão; foi o seu amor pela fantasia, pelo 

mito e pelo romance que o levou ao cristianismo. Na trilogia ele recapitula esse processo para seus leitores: 

primeiro ele tenta encantá-los com mundos de fantasia de maravilha e perigo, campos de batalha do bem contra o 

mal; então, gradualmente, ele revela uma correlação entre estas novas e absorventes fantasias e algumas 

doutrinas antigas cuja familiaridade pode ter produzido desprezo em seus leitores, ou, pelo menos, indiferença. A 

recuperação de coisas da infância que o próprio Lewis experimentou é o que quer passar aos outros”. 

(DOWNING, 1996, p. 34-35. Tradução nossa). 
227

 “Mito e contos de fadas devem, como toda arte, refletir e conter em solução elementos de verdade moral e 

religiosa (ou erro), mas não de forma explícita, não na forma conhecida do mundo primário ‘real’ – e no nosso 

mundo ‘real’ o cristianismo é a ‘forma conhecida’. Nestes tipo de trabalho os deuses são Deus incognito e tudo 

está em secreto”. (JACOBS, 2005, pp. 245-246. Tradução nossa). 
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Malory, Spenser, Morris e Yeats. Mas noutro sentido, tudo mudara. Eu não sabia 

ainda (e demorava a aprender as coisas) o nome da nova qualidade- a sombra 

brilhante- que pairava nas viagens de Anodos. Hoje sei. Era a Santidade.
228

 

Desse modo o próprio Lewis foi enredado para dentro da realidade do Evangelho
229

. 

 Há teologia cristã em toda obra ficcional de Lewis — com exceção, talvez, da poesia 

de juventude. O mais famoso caso é o de Aslam, o Leão d’As Crônicas de Nárnia, a história 

O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, na qual é narrada a cena do sacrifício e ressurreição do 

Leão em favor de Edmundo, isso é bastante evidente
230

. Aslam é um símbolo de Cristo — não 

uma alegoria
231

. É o criador de Nárnia, e aquele que surge providencialmente em momentos 

cruciais das histórias
232

. 

 Do mesmo modo, C. S. Lewis também contrabandeou grandes porções de teologia na 

Trilogia Cósmica. Ora mais explicitamente, ora menos, mas sempre de maneira um tanto 

particular, imaginativa; não ortodoxa, por assim dizer. Como já sabemos, a ideia de Lewis não 

era escrever livros de teologia, e sim histórias de ficção. Mas é certo que, em todas é possível 

encontrar contornos teológicos bem definidos. Como nos indica Shippey, Além do Planeta 

Silencioso encena a Queda dos Anjos; Perelandra, a Queda da Humanidade; e Essa força 

medonha, A Queda da Torre de Babel
233

. Também é bastante notório para o leitor da Trilogia, 

que, em Perelandra e Essa força medonha, o conteúdo teológico é mais explícito do que em 

Além do Planeta Silencioso; embora o “mito” do planeta silencioso (apartado de Deus), seja, 

segundo Charles Moorman, o fio-condutor de toda a trama — e também um modo de 

apresentar essa ideia a um público não cristão
234

. 
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 LEWIS, 1998, p. 184. 
229

 Ver nota 22. 
230

 “O conceito de um Deus pessoal, peculiar ao cristianismo, é a pauta que une todas as passagens de O leão, a 

feiticeira e o guarda-roupa. [...] A experiência de Edmundo sintetiza a história da queda do homem e de seu 

fracasso , de modo específico, na tentativa de ‘acertar’ ou de ‘ser feliz’ na vida, longe de Deus. Pelo aspecto ao 

mesmo tempo universal e particular da traição de Edmundo, ele só poderia ser salvo por um Aslam, já que este é 

um ser pessoal e transcendente ao tempo”. (GREGGERSEN, 2006, p. 29). 
231

 “Se Aslam é a representação de uma Divindade imaterial, ele poderia ser uma figura alegórica. Na realidade, 

porém , ele é uma invenção que visa a dar uma resposta imaginária para a pergunta: ‘O que poderia Cristo se 

tornar caso realmente existisse um mundo como Nárnia, e Ele escolhesse encarnar e morrer e ressuscitar nesse 

mundo como ele realmente fez no nosso’?”. (LEWIS, 1988, apud. HOOPER, 1996, p.424. Tradução nossa). 
232

 “Quando Cor reflete que Aslam ‘parece estar por trás de todas as histórias’ (HHB 14), este é uma 

recapitulação da teologia da providência de Lewis. O modo como Aslam cuida de todas as histórias de Nárnia e 

da vida de cada pessoa e animal é um dos principais temas das Crônicas”. (FORD, 2005, p. 251. Tradução 

nossa). 
233

 Cf.: SHIPPEY, In: MCSWAIN, WARD, 2015, p. 301. 
234

 “O principal objetivo de Lewis na criação do mito do planeta-silencioso é criar e manter uma metáfora, que 

servirá para transportar, em forma de ficção, os princípios básicos do cristianismo e apresentá-los a partir de um 

não-cristão”. (MOORMAN, 1966, apud., DOWNING, 1992, p. 39. Tradução nossa). 
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 Em Além do Planeta Silencioso, Ransom é raptado e levado a Malacandra, que é 

Marte; chegando lá, foge de seus raptores e inicia sua aventura autônoma por aquele mundo. 

É perfeitamente possível perceber o caráter teológico das observações a respeito do Céu, que 

Ransom faz durante a viagem (e sua contraposição em relação ao termo Espaço)
235

. Lewis nos 

diz que Ransom, “a cada noite descobria ser mais difícil deixar de acreditar na antiga 

astrologia”, e que “quase sentia e imaginava plenamente a ‘suave influência’”
236

. Dessa 

“influência”, Lewis falou em A imagem descartada, do “empenho para reproduzir em 

mimetismo terreno as grandes operações da natureza”, o que, para o homem medieval, tinha 

grande significado
237

. O filósofo medieval Raimundo Lúlio escreveu sobre a “Alma do 

Céu”
238

. 

 Mas é só quase na metade da história, quando Ransom encontra Hyoi, o hross, que os 

grandes temas teológicos surgem em Além do Planeta Silencioso. Assim que aprende 

suficientemente o Solar Antigo, passa a compreender as explicações de Hnohra, o ancião dos 

hrossa. Seus conhecimentos astronômicos lhe surpreenderam, mas não souberam explicar o 

porquê da Terra se chamar Thulcandra — o Planeta Silencioso —, mas que os seróni (sorns) 

saberiam. Depois, pelo hrossa descobre que o universo foi criado por Maleldil, o Jovem
239

, 

que, por sua vez — isso soube, posteriormente, pelo sorn Augray —, colocou uma 

Inteligência Tutelar, de matéria sutil, para governar cada planeta, os Oyeresu, auxiliados por 

outros seres de matéria sutil chamados eldila
240

. Depois, em conversa com o Oyarsa de 
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 Lewis reverbera a concepção baseada na astrologia medieval, na qual o espaço infinito e frio da concepção 

moderna – ao modo como trata, por exemplo H. G. Wells em seus romances de ficção (ver nota 82) – dá lugar ao 

céu vivo, “ventre dos mundos, cuja prole ardente e incontável todas as noites contemplava até mesmo a Terra, 

com tantos olhos – e aqui, com quantos mais!” (LEWIS, 2010, p. 38). 
236

 LEWIS, 2010, p. 37. 
237

 “Os homens estavam muito propensos a achar que essas forças é que os controlavam. O perigo real era o 

determinismo astrológico e não a mágica imitativa. A explicação mais simples é, creio eu, a verdadeira. Poetas e 

demais artistas retratavam essas coisas porque as suas mentes amavam debruçar-se sobre elas. Outras épocas não 

tiveram um modelo tão universalmente aceito como a deles, nem tão imaginativo e tão satisfatório para a 

imaginação. [...] Se eu estiver certo, o homem de gênio de então se encontrava em uma situação muito diferente 

daquela do seu sucessor moderno. Hoje, um homem assim, muitas vezes, ou até usualmente, sente-se 

confrontado com uma realidade, cuja significância ele não pode conhecer; ou com uma realidade que não tenha 

significância alguma; ou até com uma realidade tal que a própria questão, se tiver um sentido, é, em si, uma 

questão sem sentido. [...] Mas o Modelo de universo de nossos ancestrais tinha uma significância embutida.  E 

isso em dois sentidos: como tendo uma ‘forma significativa’ (trata-se de um projeto admirável) e como 

manifestação da sabedoria e bondade de quem o criou”. (LEWIS, 2015, pp. 195-196). 
238

 “[...] perfeição e causa da alma vegetativa e sensitiva nos homens, nas árvores e nos animais brutos”. 

(LÚLIO, 2011, p. 98). 
239

 Ver nota 85. 
240

 “— Vocês governam os hrossa? 

— É Oyarsa quem os governa. 

— E quem governa vocês? 

— Oyarsa. 

— Mas vocês sabem mais que os hrossa, não sabem? 
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Malacandra, soube que o Oyarsa de Thulcandra se tornou Torto, fazendo com que a Terra 

ficasse incomunicável com outros planetas do Campo de Arbol
241

. Porém, o Oyarsa de 

Malacandra não sabe a história completa, e diz que “existem entre nós histórias de que ele 

[Maleldil] teria tomado decisões estranhas e ousado coisas terríveis, na luta com o Torto em 

Thulcandra”. Então Ransom revela a ele a história da Queda, que o impressionam
242

. 

 Quando Lewis foi inquirido sobre o simbolismo de todos esses elementos, confessou, 

sem rodeios, que, de fato, Maleldil o Velho e o Jovem representavam o Deus Pai e Deus Filho 

da teologia cristã, respectivamente; que os eldila representavam os anjos, e o Oyarsa Torto era 

Satanás
243

. Porém, ao ser indagado se estava adicionando heresias à doutrina cristã, disse que 

estava apenas “imaginando em voz alta” o que Deus poderia ter feito em outro mundo
244

. 

 Outra curiosidade, que o próprio Lewis trata de sanar num dos capítulos finais do livro 

— não como uma nota, mas ainda dentro da história —, é sobre a palavra Oyarsa. Diz que o 

termo foi retirado de um filósofo neoplatônico: Bernardus Silvestris . Numa carta enviada a 

Ransom, diz: 

Estou agora trabalhando com os platônicos do século XII e por sinal descobri que 

eles escreveram num latim infernalmente difícil. Num deles, Bernardus Silvestris, há 

uma palavra sobre a qual eu gostaria particularmente de ouvir a sua opinião — a 

palavra Oyarses. Ela ocorre na descrição de uma viagem pelos céus; e um Oyarses 

parece ser a inteligência ou espírito tutelar de uma esfera celeste, ou seja, na nossa 

língua, de um planeta
245

. 

                                                                                                                                                                                     
— Os hrossa não sabem nada além de poemas, de peixes, e de fazer com que coisas cresçam do chão. 

— E Oyarsa... Ele é um sorn? 

— Não, não, Pequenino. Já lhe disse que ele governa todos os nau (era assim que pronunciava hnau) e tudo o 

mais em Malacandra. 

— Não entendo esse Oyarsa — disse Ransom. — Fale-me mais dele. 

— Oyarsa não morre — disse o sorn. — E não procria. Ele é o indivíduo da sua espécie que foi posto em 

Malacandra para governá-la que foi criada. O corpo dele não é como o nosso, nem como o seu. É difícil de ver e 

a luz o atravessa. 

— Como um eldil? 

— É. Ele é o maior dos eldila que um dia chegam a uma handra. 

— O que são esses eldila? 

— Você está dizendo, Pequenino, que não existem eldila no seu mundo? 

— Não que eu saiba. Mas o que são eldila? E por que eu não consigo vê-los? Eles não têm corpo? 

— É claro que têm corpo. Existe uma infinidade de corpos que você não consegue ver. Os olhos de todos os 

animais veem algumas coisas, mas não outras”. (LEWIS, 2010, p. 125-126). 
241

 Ver nota 87. 
242

 “Você me revelou mais coisas assombrosas do que é conhecido em todo os céus”. (LEWIS, Ibid., p. 194). 
243

 GLOVER, 1981, apud. DOWNING, 1992, p. 40-41. 
244

 Ver nota 90. 
245

 LEWIS, 2010, p. 209. 
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E o narrador (Lewis) diz ter sido esse o motivo que levou Ransom a convidá-lo a passar um 

fim de semana em sua casa e lhe contar toda a história sobre sua primeira viagem 

interplanetária. 

 O que fica evidente ao leitor atento de Além do Planeta Silencioso, é que Lewis 

procura relacionar o comportamento agressivo e megalômano de Weston e Devine à 

influência direta do Oyarsa Torto de Thulcandra (Satanás), ou, melhor dizendo, ao pecado — 

conforme dito anteriormente, a vilania das personagens teológica
246

. Quando a dupla de 

sequestradores de Ransom é recebida pelo Oyarsa de Malacandra, a maneira como se 

apresentam e falam ao Arconte é rapidamente relacionada ao efeito do estrago provocado pelo 

Torto em nosso mundo: — “Agora percebo como o senhor do mundo silencioso entortou 

vocês” — diz ele, numa clara alusão à influência maligna exercida por Satanás nos dois, 

maldade que os hnau de Marte desconhecem. O Oyarsa continua: 

— Existem leis que todos os hnau conhecem, da compaixão, da lisura, da vergonha 

e afins; e lei do amor ao semelhante. Ele ensinou-lhes a desrespeitar todas elas, à 

exceção desta última, que não é das mais importantes. Essa lei Ele entortou até 

torná-la absurda e a instalou torta desse jeito, para ser um pequeno Oyarsa cego no 

cérebro de vocês. E agora vocês não pode fazer outra coisa a não ser obedecer a ela, 

muito embora, se lhes perguntarmos porque ela é uma lei, vocês não consigam 

apresentar mais nenhuma outra razão para existência dela do que para todas as 

outras leis mais importantes as quais ela os leva a desobedecer
247

. 

 Com essa descrição, o Oyarsa ainda se refere a uma diferença fundamental entre as 

disposições pecaminosas dos dois terráqueos. Enquanto Weston — que é movido por uma 

intenção moralmente correta (o amor à humanidade), porém potencializada e deformada — é 

chamado torto, Devine — cujo único interesse é o Sangue do Sol , o ouro de Marte — é 

chamado de quebrado. E assevera: “— [...] um hnau torto pode ser mais maléfico que um 

quebrado. A você, ele só entortou; mas esse Magro, sentado no chão, esse ele quebrou, pois 

não lhe deixou nada além da ganância”
248

. Weston sonha com o colonialismo interplanetário 

pregado pelos expoentes do cientificismo da época de Lewis. Vale lembrar que o ensaio 

Man’s Destiny, de J. B. S. Haldane, publicado em Possible Worlds, fala exatamente sobre 

isso
249

, e foi o que constrangeu Lewis a tratar desse tema em Além do Planeta Silencioso
250

. 
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 Ver nota 79. 
247

 LEWIS, Ibid., p. 189 
248

 LEWIS, Ibid., p. 189. 
249

 “No caso improvável do homem, tendo a sua própria evolução na mão — em outras palavras, de melhorar a 

natureza humana, em oposição ao meio ambiente — eu posso ver que não haverá limites para o seu progresso. 

Menos de um milhão de anos, portanto, o homem ou a mulher média vai perceber o quão longe todas as 

possibilidades podem ir. Ele ou ela nunca ficarão doentes. Ele será capaz de pensar como Newton, a escrever 

como Racine, a pintar como Fra Angelico, a compor como Bach. Ele será tão incapaz de ódio quanto São 



62 
 

 
 

Posteriormente, em resposta à crítica que Haldane escreveu sobre a Trilogia
251

, Lewis 

escreveu: 

If any, of my romances could be plausibly accused of being a libel on scientists it 

would be Out of the Silent Planet. It certainly is an attack, if not on scientists, yet on 

something which might be called ‘scientism’— a certain outlook on the world which 

is casually connected with the popularisation of the sciences, though it is much less 

common among real scientists than among their readers. It is, in a word, the belief 

that the supreme moral end is the perpetuation of our own species, and that this is to 

be pursued even if, in the process of being fitted for survival, our species has to be 

stripped of all those things for which we value it — of pity, of happiness, and of 

freedom
252

. 

Ou seja, em Além do Planeta Silencioso o embate é particularmente moral, mas dentro 

daquele espectro de moralidade tratado em A abolição do homem: o Tao
253

; e também — e 

aqui entramos em um nível mais propriamente teológico — em contraposição à influência 

maligna que Thulcandra sofre por influência do Oyarsa Torto e seus eldila (Satanás e seus 

anjos). Como diz a Bíblia: “[...] todo o mundo está no maligno”
254

. 

 Weston, que ama a humanidade às expensas de seus semelhantes
255

, está movido pelo 

orgulho, o pecado por excelência, que levou Satanás
256

 o e casal originário da Terra a 

                                                                                                                                                                                     
Francisco, e quando a morte vier, no fim de uma vida , provavelmente medida em milhares de anos, ele a 

encontrará com tão pouco medo quanto capitão Oates ou Arnold Von Winkelried . E cada minuto de sua vida 

será vivido com toda a paixão de um amante ou um descobridor . Não temos idéia do que será dos homens 

excepcionais de tal futuro. O Homem certamente tentará deixar a Terra. Os primeiros viajantes do espaço 

interestelar morrerão... Não há nenhuma razão para que os seus sucessores não tenham sucesso em colonizar, 

pelo menos, alguns dos outros planetas do nosso sistema e, finalmente, se houverem, os planetas  girando em 

torno de outras estrelas para além do nosso sol. Não há limite teórico para o progresso material do homem, mas a 

sujeição para completar o controle consciente de cada átomo e cada quantum de radiação no universo. Não há, 

provavelmente, nenhum limite para o seu progresso intelectual e espiritual”. (HALDANE, 1927, apud., 

DOWNING, 1992, pp. 39-39. Tradução nossa). 
250

 “O ensaio em Possible Worlds que perturbou Lewis foi um intitulado Men’s Destiny. Nele Haldane exalta a 

possibilidade ‘o Homem ter a própria evolução em suas mãos’ e as possibilidades de nossa espécie literalmente 

conquistar o cosmos”. (DOWNING, Ibid., p. 38. Tradução nossa). 
251

 HALDANE, Auld Hornie, F.R.S., 1946. In: http://www.lewisiana.nl/haldane/#Auld_Hornie. Acesso em 

09/01/2016. 
252

 “Se há um dos meus romances que poderia plausivelmente ser acusado de ser um libelo contra cientistas, é o 

Além do Planeta Silencioso. É certamente um ataque, se não a cientistas , a algo que poderia ser chamado de 

‘cientificismo’ — uma certa visão do mundo que está casualmente relacionada à popularização das ciências , 

embora seja muito menos comum entre os cientistas de verdade do que entre seus leitores. É, numa palavra, a 

crença de que o fim moral supremo é a perpetuação de nossa própria espécie, e que esta deve ser perseguida 

mesmo se, no processo de ser equipada para a sobrevivência, a nossa espécie tenha de se despojar de todos 

aquelas valores que [tradicionalmente] valorizamos — da piedade , da felicidade e da liberdade”. (LEWIS, 1982, 

pp. 71-72. Tradução nossa). 
253

 Cf.: nota 51. 
254

 BÍBLIA, I João, 5:19b. 
255

 “O que a ‘busca da felicidade individual’ pretende significar, penso eu, é ‘cada indivíduo buscar sua própria 

felicidade, em detrimento da de seu vizinho’”. (LEWIS, 1982, p. 72. Tradução nossa). 
256

 “E a frase ‘o Diabo peca desde o começo’, não significa que ele pecou desde o princípio da criação, mas 

desde o começo do pecado, neste sentido de que foi pelo seu orgulho que o pecado começou”. (Agostinho, 2011, 

Livro XI, cap. XV p. 1026). 

http://www.lewisiana.nl/haldane/%23Auld_Hornie
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desejarem igualdade com o seu Criador
257

 — conforme descrito por Santo Agostinho (354 - 

430)
258

. Desse modo, Weston é um exemplo bastante convincente de onde a desordem moral 

pode nos levar. John Milton, em sua obra-prima O Paraíso Perdido, colocou na boca do 

Arcanjo Rafael um sábio conselho a Adão em relação às fronteiras da técnica, que, 

obviamente, não foi seguido: 

São para ti os Céus muito elevados 

Para o que neles possa conheceres: 

Sê modesto, coa ciência não te ufanes; 

Tua existência e cômodos só busca: 

Se outros mundos existem não indagues, 

Nem se neles habitam criaturas, 

Qual delas seja o grau, estado ou sorte: 

Satisfaça-te o quanto, à larga e franco, 

Da Terra e do alto Céu te hei revelado.
259 

 

 Após a audiência com o Arconte de Malacandra, e tendo não somente seus planos 

frustrados, mas uma bela lição de como a superioridade moral é mais valiosa que a técnica, os 

terráqueos tortos voltam ao Planeta Silencioso; e Ransom, que passou de sequestrado a 

mediador, volta junto, apesar do convite para permanecer em Marte. Porém, após alguns anos 

recebe a visita do Oyarsa de Malacandra, que o convoca para uma nova missão: impedir que o 

casal originário de Perelandra sofra um golpe parecido com o ocorrido em nosso mundo. 

 

                                                           
257

 “A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Iahweh Deus tinha feito. Ela disse à 

mulher: ‘Então Deus disse: Vós não podeis comer de todas as árvores do jardim?’ A mulher respondeu à 

serpente: ‘Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do 

jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte.’ A serpente disse então à mulher: 

‘Não, não morrereis! Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis 

como deuses, versados no bem e no mal’. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que 

essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu-o também a seu marido, 

que com ela estava e ele comeu.” (BÍBLIA, Gênesis, 3:1-6. Grifo nosso). 
258

 “Foi no seu íntimo que começaram a ser maus para logo caírem em ostensiva desobediência. De facto, não se 

chega ao acto mau sem que a vontade má o tenha precedido. Ora qual pode ser o começo da vontade má senão a 

soberba? Efectivamente, o orgulho é o começo de todo o pecado. Mas que é a soberba senão o desejo de uma 

falsa grandeza? A grandeza perversa está, na verdade, em abandonar o princípio ao qual a alma se deve unir para 

se tornar de certo modo seu próprio princípio. Isso realiza-se quando ela se com praz demasiadamente em si 

própria. E, de facto, com praz-se em si própria quando se afasta daquele imutável bem que devia agradar-lhe 

mais do que ela própria a si mesma”. (AGOSTINHO, Ibid., Livro XIV, cap. XIII p. 1277) 
259

 MILTON, 1994, p. 290. 
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O Pecado Original 

 Cumpre-nos agora realizar uma pequena digressão a fim de definirmos o conceito 

mais importante de nosso trabalho, bem como sua relação com a Trilogia Cósmica de C. S. 

Lewis. Nossa intenção não é realizar um estudo aprofundado da doutrina, pois muito já se 

produziu a respeito — o debate já dura, pelo menos, quinze séculos —, e tal esforço 

demandaria um trabalho à parte. E, apesar de parecer anacrônico falarmos em pecado nos dias 

atuais, tempos em que quase não se ouve mais o termo circulando nas conversas corriqueiras 

e nem mesmo nos debates mais sérios — de acordo com o filósofo Josef Pieper, o único local 

onde o termo ainda é utilizado sem constrangimento, é na indústria do entretenimento
260

 —, o 

conceito de Pecado Original é de suma importância para a compreensão das intenções de C. S. 

Lewis. 

 Em O Problema do Sofrimento, Lewis nos assegura que segue o desenvolvimento do 

conceito feito por Santo Agostinho, mas delimita a sua importância e ressalta não 

compreender o termo “em Adão” — cuja ideia é explicar a transmissão do pecado desde o 

Primeiro Homem até agora, por via seminal — senão como um mistério
261

. Lewis também 

procura responder a uma objeção de N. P. Williams, teólogo e professor da Christ Church, de 

Oxford, acerca do Pecado Original: de que a ideia de pecado pressupõe uma lei contra a qual 

                                                           
260

 “Pois há ainda um outro reino onde as pessoas usam a palavra ‘pecado’ sem inibição ou peso na consciência, 

sem um sentido conturbado de que algo pode estar errado: a indústria do entretenimento. Sem dúvida, em tais 

contextos, a palavra tornou-se trivial e enganosa, como em expressões tímidas como uma ‘noite de pecado’ ou 

uma ‘mulher pecadora, termos geralmente falados com uma piscadela e um aceno de cabeça”. (PIEPER, 2001, p. 

02. Tradução nossa). 
261

 “A resposta cristã à pergunta proposta no capítulo anterior [como chegamos a este estado de coisas?] está 

contida na doutrina da Queda. De acordo com essa doutrina, o homem é agora repugnante para Deus e para si 

mesmo, além de uma criatura mal-adaptada ao Universo — não porque Deus o tenha criado assim, mas porque 

ele próprio se fez assim por abusar do livre-arbítrio. De meu ponto de vista, essa é a única função da doutrina. 

Ela existe para fazer frente a duas subteorias cristãs da origem do mal: o monismo, segundo o qual o próprio 

Deus, estando ‘além do bem e do mal’, produz de maneira imparcial os efeitos a que damos esses dois nomes; o 

dualismo, para o qual Deus produz o bem, ao passo que algum Poder equivalente e independente produz o mal. 

Contrariamente às duas visões, o Cristianismo afirma que Deus é bom; e que fez boas todas as coisas em 

benefício da própria bondade delas; que uma das coisas boas que Ele criou, a saber, o livre-arbítrio das criaturas 

racionais, incluía em sua própria natureza a possibilidade do mal; e que as criaturas, aproveitando-se dessa 

possibilidade, tornaram-se más. [...] Os Pais da Igreja às vezes lembram que somos punidos pelo pecado de 

Adão, porém mencionam com uma frequência muito maior que nós pecamos ‘em Adão’. Talvez seja impossível 

descobrir o que pretendiam dizer com isso ou talvez possamos chegar à conclusão de que estavam equivocados. 

Mas não acho que possamos desconsiderar seu modo de falar, julgando que seja apenas força de expressão. 

Sensata ou tolamente, eles acreditavam que o ser humano estava realmente — e não apensas por meio de um 

artifício de ficção legal — envolvido nos atos cometidos por Adão. A tentativa de formular essa crença, dizendo 

que estávamos ‘em’ Adão no sentido físico — sendo Adão o primeiro veículo do ‘imortal plasma germinativo’ 

— pode ser inaceitável. É evidente, no entanto, que já é outra questão saber se a crença em si é tão-somente um 

confusão ou o verdadeiro entendimento das realidades espirituais além de nossa percepção normal. [...] Esse 

pecado foi descrito por Agostinho como a consequência do Orgulho, do movimento por meio do qual uma 

criatura (isto é, um ser essencialmente dependente, cujo princípio de existência repousa não em si próprio, mas 

em outro) tenta erguer-se e existir por si mesma”. (LEWIS, 2001, pp. 79-81, 85). 
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pecar, mas que são necessários alguns séculos de desenvolvimento moral (instinto gregário) 

para que as leis surjam; portanto, o Primeiro Homem não poderia ter cometido o Primeiro 

Pecado. Porém, Lewis argumenta que o Pecado Original não pode ser tratado como um 

pecado social, relacionado ao instinto gregário, mas é um pecado contra Deus: “um ato de 

desobediência, não um pecado contra o próximo”
262

. 

 Santo Agostinho formulou a doutrina do Pecado Original para combater as heresias do 

monge Pelágio (324 – 420) e seus seguidores, cujas ideias negavam a transmissão do pecado 

de Adão à toda humanidade. Diz o Bispo de Hipona: 

Percebei agora — e se trata de assunto da máxima importância — como ele 

[Celéstio, discípulo de Pelágio] se empenha em apresentar a natureza humana isenta 

de qualquer vício, e luta contra a clareza das sentenças escriturísticas com a arma da 

sabedoria charlatã, que anula a cruz de Cristo (1Cor 1,17). Mas a cruz não será 

anulada, ao passo que a tal sabedoria perecerá. Depois de provarmos o que 

afirmamos, pela misericórdia divina talvez se arrependa de ter feito tais asserções.
263 

 Para Agostinho, o pecado (consequentemente, o mal) não tem substância
264

, mas é 

fruto da vontade, quando esta se afasta “do Bem imutável e comum, para se voltar para o seu 

próprio bem particular, seja exterior, seja interior”
265

. Em sua interpretação da carta de Paulo 

aos Romanos — que diz: “Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 

pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos 

pecaram”
266

 —, faz uma leitura radical da origem do pecado, e conclui que a transmissão se 

dá através do sêmen
267

. 
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 LEWIS, Ibid., p. 85. 
263

 AGOSTINHO, 1999b, p. 129. 
264

 “Vi claramente que as coisas corruptíveis são boas. Não se poderiam corromper se fossem sumamente boas, 

ou se não fossem boas. Se fossem absolutamente boas, não seriam corruptíveis. E se não fossem boas, nada 

haveria a corromper. A corrupção de fato é um mal, porém, não seria nociva se não diminuísse um bem real. 

Portanto, ou a corrupção não é um mal, o que é impossível, ou — e isto é certo — tudo aquilo que se corrompe 

sofre uma diminuição de bem. Mas privadas de todo bem, deixariam inteiramente de existir. Se de fato 

continuassem a existir sem que pudessem corromper-se, seriam melhores, porque permaneceriam incorruptíveis. 

Mas haverá maior absurdo do que afirmar que as coisas se tornariam melhores perdendo todo o bem? Portanto, 

se são privadas de todo o bem, deixarão totalmente de existir. Logo, enquanto existem, são boas. Portanto, todas 

as coisas, pelo fato de existirem, são boas. E aquele mal, cuja origem eu procurava, não é uma substância. 

Porque, se o fosse, seria um bem”. (AGOSTINHO, 1999a, p. 187). 
265

 AGOSTINHO, 1995, p. 141. 
266

 BÍBLIA, Romanos, 5:12. 
267

 “Deus, autor das naturezas e não dos vícios, criou o homem recto, mas este, espontaneamente pervertido e 

justamente castigado, gerou pervertidos e castigados. É que todos estivemos naquele homem único quando todos 

fomos aquele homem único que foi arrastado ao pecado pela mulher que dele fora feita antes do pecado. Ainda 

não tinha sido criada nem distribuída a cada um de nós a forma na qual cada um de nós devia viver 

individualmente, mas já existia a natureza seminal de que havíamos de nascer. E estando esta corrompida pelo 

pecado, aprisionada nas cadeias da morte, justam ente castigada — do homem não podia nascer um homem de 

condição diferente”. (AGOSTINHO, 2011, p. 1187. Grifo nosso). 
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 De acordo com o teólogo jesuíta Bernard Sesboüé, Agostinho tinha em mãos uma 

tradução latina das Escrituras (Vetus Latina), anterior à tradução de São Jerônimo (Vulgata), 

cujo versículo utiliza o advérbio in quo, que dá a entender que todos pecaram em Adão
268

.  

   Em sua argumentação, Pelágio utiliza uma passagem bíblica do Evangelho de 

Mateus, na qual Jesus diz que o Médico veio para os doentes
269

, porém, diz Pelágio, “esta 

enfermidade não foi contraída pelo pecado, o que impede de se dizer que o castigo do pecado 

foi a comissão de muitos pecados”, e que “o castigo do pecado constitui matéria de pecado se 

o pecador se enfraqueceu a ponto de cometer muitos pecados”; ou seja, o ser humano não 

possui uma natureza pecaminosa, mas a desenvolve quando, efetivamente, peca
270

. 

Consequentemente, as crianças não podem ser consideradas pecadoras — é exatamente essa a 

origem da celeuma entre os pelagianos e o bispo de Hipona
271

. Mas Agostinho responde que 

A Verdade os chama mortos; daí suas palavras: Deixa que os mortos enterrem seus 

mortos (Mt 8,22). A Verdade chama mortos àqueles que no dizer de Pelágio não se 

arruinaram e se viciaram pelo pecado, porque descobriu que o pecado não é uma 

substância.
272

 

E que, por esta razão, “a volta para a justiça exige um médico, porque não está sadio; 

necessita de quem lhe dê a vida, porque está morto”
273

. Em relação às crianças, argumenta 

utilizando a circuncisão como um sinal do Pecado Original: 

A Escritura não revela se antes de Abraão os justos e seus filhos eram marcados com 

algum sinal visível no corpo. Contudo, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo 

da justiça pela fé (Rm 4,11). E o recebeu de tal modo que, dali em diante, todos os 

descendentes de sua casa deveriam ser circuncidados logo ao nascer, no oitavo dia 

após terem vindo ao mundo. E aqueles que ainda não eram capazes de crer para 

alcançar a justiça, deveriam também receber o sinete da justiça pela fé. A ordem foi 

dada sob tão terrível ameaça que, segundo o mandato de Deus, deveria ser excluída 

de seu povo a pessoa não circuncidada no prepúcio até o oitavo dia (Gn 17). [...] 

O que significa tão severa condenação sem se haver cometido nenhum pecado por 

vontade própria? Não se opine, como alguns da escola de Platão, que se retribui à 

alma de cada criança segundo o que cometeu por vontade própria antes desta vida, 

quando tinha, antes deste corpo, total liberdade para viver bem ou mal. Esta opinião 

contraria a do Apóstolo, que ensina claramente que, antes do seu nascimento, as 

crianças não haviam praticado nem o bem nem o mal (Cl 10,4). Portanto, por que a 
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 “Agostinho e, antes dele, Ambrósio, traduziram a fórmula literalmente, por causa do advérbio ‘in quo’, ‘no 

qual’, porque o texto não continha a palavra ‘morte’. Agostinho em seguida diz que o antecedente desta relação é 

o termo de pecado , que lê imediatamente antes, ou o mesmo Adão”. (SESBOÜÉ, 1996, p. 131. Tradução nossa). 
269

 BÍBLIA, Mateus, 9:12. 
270

 Cf.: AGOSTINHO, 1995, p. 132-133. 
271

 “Celéstio revelou-se mais avançado nos termos deste erro. Nem diante do sínodo episcopal em Cartago quis 

condenar a doutrina dos que dizem: ‘que Adão foi a única vítima de seu pecado, o qual não atingiu o gênero 

humano; e que as crianças que nascem estão no mesmo estado que Adão antes da desobediência’”. 

(AGOSTINHO, Ibid., p. 267). 
272

 AGOSTINHO, Ibid., p. 135. 
273

 AGOSTINHO, Ibid., p. 135. 
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criança é castigada justamente com aquela exclusão, senão porque pertence à massa 

da perdição? E com razão é tida como nascida de Adão e condenada pelo vínculo da 

antiga culpa, se não for libertada dessa situação, não por merecimento próprio, mas 

pela graça. Qual graça, senão a graça de Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, do 

qual, assim como os demais sinais antigos, a circuncisão do prepúcio foi uma 

figura?
274 

 

 A visão agostiniana sobre o Primeiro Pecado atravessou dez séculos e formou o 

imaginário do homem medieval. No séc. XIII, Santo Tomás de Aquino, o único que poderia 

ofuscar a soberania de Agostinho na concepção da doutrina, seguiu os seus passos. O Doutor 

Angélico expôs sua visão de maneira altamente sofisticada na Suma Teológica, 

estabelecendo, da mesma maneira, a ligação seminal na transmissão do pecado. À pergunta 

“O primeiro pecado do primeiro pai é transmitido aos descendentes por geração?”, afirma 

Santo Tomás: 

Quanto ao primeiro artigo, assim se procede: parece que o primeiro pecado do 

primeiro pai não é transmitido aos descendentes por geração. 

1. Com efeito, está dito no livro de Ezequiel: “o filho não carregará a iniquidade do 

pai”. Ora, ele a carregaria se tivesse a iniquidade dele. Logo, ninguém tem de 

nenhum de seus parentes , por geração, qualquer pecado. 

2. Além disso, um acidente não se transmite por geração, a não ser que transmita o 

sujeito, porque o acidente não passa de sujeito para sujeito. Ora, a alma racional, que 

é sujeito da culpa, não se transmite por geração., como se mostrou na parte I. Logo, 

nenhuma culpa pode ser transmitida por geração.
275 

Mas a essas afirmações, responde: 

Quanto ao 1º, portanto, deve-se dizer que o filho não carrega o pecado do pai porque 

ele não é punido pelo pecado do pai a não ser que participe da culpa. É o que 

acontece nesse caso: a culpa procede por geração do pai para o filho, como procede 

por imitação o pecado atual. 

Quanto ao 2º, deve-se dizer que mesmo que a alma não seja transmitida, porque o 

poder do sêmen não pode causar a alma racional, contudo move a ela 

dispositivamente. Portanto, pelo poder do sêmen, transmite-se a natureza humana do 

pai à prole, e simultaneamente com a natureza a infecção da natureza: por isso este 

que nasce se torna participante da culpa do primeiro pai, pois a natureza vem dele 

por um movimento gerador.
276 
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 AGOSTINHO, Ibid., pp. 301-302. 
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 AQUINO, ST I-II, Q. 81, A 1. 
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 AQUINO, ST I-II, Q. 81, A 1, ad. 1, 2. 
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E no Compêndio de Teologia, sintetiza: “Porque por seu pecado o primeiro pai infectou a 

natureza, e, infectada, a natureza infecta a pessoa dos filhos, que a recebem do primeiro 

pai”.
277

 

 A teologia protestante também endossou Agostinho. Porém, Lutero e Calvino 

radicalizaram sua interpretação, dizendo que o Pecado Original não é “apagado” pelo 

batismo.
278279

 E embora o Doutor Angélico (e, consequentemente, a teologia católica pós 

Concílio de Trento) tenha garantido a remissão total dos pecados no ato do batismo
280

, os 

protestantes continuam sustentando, baseados na interpretação de Santo Agostinho, que o 

Pecado Original, apesar de destruir a culpa, permanece materialmente após o batismo
281

. 

 Entretanto, não obstante o intenso e complexo debate, Alan Jacobs, professor de 

Literatura na Baylor University e autor do livro Original Sin: A Cultural History, nos lembra 

que autores não propriamente cristãos, como Freud, também endossaram a interpretação de 

Agostinho
282

. Em Moisés e o Monoteísmo, o Pai da Psicanálise trata do sentimento de culpa 
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 AQUINO, 2015, Caput 196, p. 365. 
278

 “O pecado original é um mal inato e ininterruptamente inerente a nós, fazendo-nos réus da morte eterna; ele 

dura enquanto vivermos aqui e pode ser chamado de hábito inato. Eles próprios [os escolásticos] não o sabem, 

nem creem, nem admitem. Pois consideram que o pecado original foi abluído no Batismo, de sorte que, já que 

foste abluído do Batismo, não existe em ti quaisquer pecados. Posteriormente, quando caíste, perdoou-te pela 

segunda vez. Aqui nós dizemos, porém, que o pecado original, embora tenha sido remitido imputativamente e 

seja assim afastado, para que não seja imputado, ainda assim não é tirado substancial ou realmente, salvo na 

conflagração do fogo, mediante a qual todo o mundo e também nossos corpos são completamente purificados no 

último dia”. (LUTERO, “Debate acerca da justificação”. In: LUTERO, 2007, p. 213). 
279

 “Como a vida espiritual de Adão era permanecer ele unido e ligado a seu Criador, assim também, ao alienar-

se dele veio-lhe a morte da alma. Portanto, não surpreende se, por sua deserção, afundou na ruína sua 

posteridade aquele que perverteu, no céu e na terra, toda a ordem da  própria natureza. ‘Gemem todas as 

criaturas’, diz Paulo, ‘não por sua própria vontade, sujeitas à corrupção’ [Rm 8.20,22] [...] Esta é a corrupção 

hereditária que os antigos designaram de ‘pecado original’, entendendo pelo termo pecado a depravação de uma 

natureza antes disso boa a pura [...]”. (CALVINO, 2006, p. 20-21). 
280

 “Pelo batismo somos incorporados na paixão e morte de Cristo. Diz Paulo: ‘Se estamos mortos com Cristo, 

cremos que também viveremos com ele’. Demonstra-se assim que a todo o batizado a paixão de Cristo é 

comunicado para servir de remédio, como se ele próprio tivesse sofrido e morrido. Ora, a paixão de Cristo é 

satisfação suficiente para todos os pecados de todos os homens. Por isso, quem é batizado, é liberto do reato de 

toda pena devida por seus pecados, como se ele próprio tivesse oferecido uma satisfação suficiente por todos os 

seus pecados”. (AQUINO, ST III, Q. 69, A 2). 
281

 “Aqui, os adversários fustigam também a Lutero, por haver escrito: O pecado original permanece depois do 

batismo. Acrescentam que esse artigo foi condenado com justiça por Leão X. Sua majestade imperial, contudo 

surpreenderá manifesta calúnia neste lugar. Pois os adversários sabem em que sentido Lutero queria esta 

sentença de que o pecado original sobre-resta ao batismo. Sempre escreveu que o batismo destrói a culpa do 

pecado original, ainda que permanece o materiale do pecado, como lhe chamam, isto é, a concupiscência”. 

(MELANCHTHON, “Apologia da Confissão de Ausburgo”, In: Livro de Concórdia, 2006, p. 106). 
282

 “Escritores com pouco ou nenhum apego à tradição cristã, no entanto, tendem a ler Paulo tal como Agostinho. 

Freud, por exemplo, em Moisés e o Monoteísmo, não só percebe que Paulo é o inventor do ‘pecado original’, 

mas mesmo o vê como uma visão profunda de ‘um homem com um sentimento inato para a religião, no 

verdadeiro sentido da palavra’.  (Alguns suspeitam, ao ler reflexões as de Freud sobre Paulo, que Freud o viu 

como alguém muito parecido com ele mesmo, como seu predecessor em discernir os segredos escondidos e 

sombrios da humanidade e trazê-los à luz implacável). Para Freud, esta grande visão surgiu em parte da própria 
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impetrado no inconsciente religioso por conta da ideia do Pecado Original desenvolvida pelo 

Apóstolo Paulo
283

. E recomenda Paulo para que tenhamos um discernimento adequado do 

“momento originário” de nossa culpa, embora o termo pecado original não seja utilizado pelo 

Apóstolo dos Gentios
284

. 

 O fato é que a doutrina do Pecado Original formou o Ocidente. Alan Jacobs nos diz 

que o Ocidente segue um padrão do qual não consegue escapar: ainda que, de tempos em 

tempos, surja algo potente, que exalte a grandeza do espírito humano, tal feito é 

imediatamente contraposto, com um exemplo igualmente potente, mas que nos remete à nossa 

condição pecaminosa
285

. E cita Shakespeare: 

Que obra-prima, o homem! Quão nobre pela razão! Quão infinito pelas faculdades! 

Como é significativo e admirável na fauna e nos movimentos! Nos atos, quão 

semelhante aos anjos! Na apreensão, como se aproxima dos deuses, adorno do 

mundo, modelo das criaturas! No entanto, que é para mim essa quintessência de 

pó?
286

 

  O historiador James Boyce, autor de Born Bad – Original Sin and the making of 

Western World, aponta que, para o bem ou para o mal, a doutrina da Queda produziu 

resultados vibrantes no Ocidente, que não seriam possíveis caso o cristianismo tivesse 

enfatizado a bondade inata do ser humano
287

. E o eminente Jean Delumeau diz, em seu 

                                                                                                                                                                                     
personalidade e experiência distinta de Paulo: ‘traços escuros do passado estavam em sua alma , prontos para 

romperem em direção às regiões da consciência’”. (JACOBS, 2008, p. 33. Tradução nossa). 
283

 Parece como se um crescente sentimento de culpa se tivesse apoderado do povo judeu, ou, talvez, de todo o 

mundo civilizado da época, como um precursor de retorno do material reprimido, até que, por fim, um desses 

judeus encontrou, ao justificar um agitador político-religioso, ocasião para desligar do judaísmo uma nova 

religião — a cristã. Paulo, um judeu romano de Tarso, apoderou-se desse sentimento de culpa e o fez remontar 

corretamente à sua fonte original. Chamou essa fonte de ‘pecado original’; fora um crime contra Deus, e só 

podia ser expiado pela morte. Com o pecado original, a morte apareceu no mundo. Na verdade, esse crime 

merecedor de morte fora o assassinato do pai primevo posteriormente deificado. Mas o assassinato não era 

recordado; ao invés, havia uma fantasia de sua expiação, e, por essa razão, essa fantasia podia ser saudada como 

uma mensagem de redenção (evangelium). Um filho de Deus se permitira ser morto sem culpa e assim tomara 

sobre si próprio a culpa de todos os homens. Tinha de ser um filho, visto que fora o assassinato de um pai. É 

provável que tradições de mistérios orientais e gregos tenham exercido influência na fantasia da redenção. O 

essencial nela parece ter sido a própria contribuição de Paulo. No sentido mais próprio, ele foi um homem de 

disposição inatamente religiosa: os traços sombrios do passado espreitavam em sua mente, prontos a irromperem 

para suas regiões mais conscientes”. (FREUD, 2006, pp. 100-101). 
284

 Cf.: JACOBS, 2008, p. 33. 
285

 “Nossa história tem, até agora, inscrito um padrão claro. De tempos em tempos na história ocidental , uma 

visão da grandeza do potencial humano moral emerge ou surge, apenas para, imediatamente, encontrar um 

quadro contrário igualmente potente e vívido de servidão humana ao pecado que todos nós herdamos de Adão”. 

(JACOBS, 2008, p. 127. Tradução nossa). 
286

 SHAKESPEARE, 1954, Ato II, Cena 2, p. 67. Cf.: JACOBS, 2008, p. 127. 
287

 “O descontentamento gerado pelo pecado original continua a ser uma influência tanto criativa quanto 

destrutiva na cultura ocidental, como tem sido desde sempre . É improvável que a determinação com a qual 

surgem pessoas e lugares – que, para o bem e mal, transformaram a vida em toda parte na terra – fosse tão 
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clássico estudo Sin and Fear – The Emergence of a Western Guilt Culture – 13th – 18th 

Centuries, que sabe da existência do pecado, pois sente, nele próprio, a sua presença; e que 

não é possível eliminar tal ideia, tão entranhada em nossa cultura, a ponto de ostentarmos suas 

cicatrizes. Também cita Freud e os filósofos Bergson e Gouhier
288

. E ainda pondera, de 

maneira excepcional: 

Nós, do final do século XX, temos mais razões do que nunca para exercer a 

prudência quando somos tentados a passar um veredicto de ‘culpado’ aos 

eclesiásticos do passado. Nossa era constantemente fala sobre libertar-se dos 

sentimentos de culpa, sem perceber que, em toda a história da culpa, acusar os 

outros nunca foi tão forte como é hoje. Em um país tão democrático quanto a 

França, a direita e a esquerda acusam-se mutuamente de pecados políticos 

inconfessáveis. Nos países sujeitos a jugos totalitários, a acusação dos adversários 

— capitalistas ou socialistas, reacionários ou progressistas — a tortura foi 

legitimada e levou à execução de milhões e milhões de pessoas. Em termos de 

acusações excessivas de culpa, nós temos — ai de mim! — ultrapassado em muito 

os nossos antepassados.
289

 

 No Medievo, período eminentemente cristão, o desprezo pelo mundo material não 

impediu o surgimento de grandes pensadores e cientistas. Segundo Delumeau, a ideia da 

imperfeição humana (muito forte na consciência dos monges e místicos) guiava a vida e a 

transformava em um exercício de humildade
290

. Ou seja, a doutrina do Pecado Original foi um 

dispositivo não só de medo ou de opressão por parte da Igreja, mas um forte inibidor da 

soberba e das paixões desordenadas e, sobretudo, do respeito aos limites. Chesterton dizia que 

essa era a única parte da teologia cristã que poderia ser provada
291

 (pela própria percepção de 

que não somos tão bons quanto gostaríamos), e associava aquilo que os pensadores modernos 

chamam de Progresso — e a inescusável falência de todos os intentos de boa intenção 

popularesca —, à Queda
292

. E que tal doutrina era a única a salvaguardar as Democracias — 

                                                                                                                                                                                     
vibrante ou prejudicial se o cristianismo ocidental havia enfatizado a bondade inata dentro de cada pessoa”. 

(BOYCE, 2014, pos. 201. Tradução nossa). 
288

 “Eu acho que o pecado existe, eu sinto a sua presença em mim. Além disso, eu não posso ver como se pode 

eliminar a idéia de um Pecado Original, cujas cicatrizes ainda podemos suportar. Freud sentiu isso e tentou 

explicar, enquanto Bergson e Gouhier observaram que ‘tudo se passa como se houvesse um defeito original no 

homem’”. (DELUMEAU, 1990, p. 04. Tradução nossa). 
289

 DELUMEAU, Ibid., p. 05. Tradução nossa. 
290

 “(...) a espiritualidade medieval também foi caracterizada pela admiração ao universo (particularmente forte 

em São Bernardo) e otimismo escatológico. Visto por este prisma, o desprezo pelo mundo funcionava menos 

como uma teoria do que como um exercício ou diretriz à humildade. Se denegrir o mundo temporal foi 

considerado uma atitude necessária — monges que aspiravam a vida eterna e um amor supremo a Deus — ela 

ainda não os impediu de se tornarem homens de letras, e promover o ‘século do Renascimento (XII)’, ou 

expressar o  interesse pela medicina”. (DELUMEAU, Ibid., p. 18. Tradução nossa). 
291

 Cf.: CHESTERTON, 2008, p. 27. 
292

 “[...] Essa revolução eterna, essa suspeita sustentada ao longo dos séculos, você (sendo um vago moderno) a 

chama de doutrina do progresso. Se você fosse um filósofo, você a chamaria, como eu, de doutrina do pecado 

original. Você pode chamá-la de avanço cósmico tanto quanto você quiser; eu a chamo o que ela é — a Queda”. 

(CHESTERTON, Ibid., p. 192). 
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por conta da insistente exortação à prudência
293

; e C. S. Lewis diz que um mundo sem pecado 

seria um mero Jogo Solene, e não é possível um bom jogo sem regras.
294

 

 Agora, como seria se todo esse debate, toda essa complexidade doutrinária, todos 

esses séculos de produção intelectual, concílios, apologética, excomunhões, cismas e milhares 

de páginas escritas — “fazer livros é um trabalho sem fim”
295

 — fossem evocados não em 

mais um tratado filosófico ou compêndio doutrinário, mas através da imaginação? Não em 

mais uma suma, mas em uma novela. Em um mundo jovem, puro, idílico, habitado por um 

casal imaculado, mais de um milênio de tradição volta à nossa mente como em um turbilhão. 

É isso que C. S. Lewis nos oferece em Perelandra. 

 Quando Ransom se dá conta, em meio a uma profunda lucubração (ou seria um 

êxtase?), do sentido de sua missão em Perelandra, e qual a relação daquele evento que ele 

próprio estava protagonizando e o Mito
296

 do Gênesis bíblico, a pergunta surge: “O que teria 

acontecido” [se Adão e Eva não tivessem comido do fruto da Árvore do Conhecimento do 

Bem e do Mal]?
297

 Mas logo percebe que a comparação não fazia o menor sentido, pois 

Maleldil se fez Carne. Agora, o que certamente não fazia sentido para a personagem de 

Lewis, faz todo sentido para seus leitores, para os quais tal associação é inevitável. E também, 

a história de um Paraíso Conservado, não caído, bem como o comportamento da Dama Verde 

(ou mesmo dos hnau de Malacandra em Além do Planeta Silencioso), chama imediatamente a 

atenção para o nosso próprio comportamento, a nossa condição, e nos faz pensar nos efeitos 

da Queda em nosso mundo. Assim como em O Sobrinho do Mago — a primeira história das 

Crônicas de Nárnia, na qual o garoto Digory é tentado pela Feiticeira Branca a comer das 

maçãs mágicas que Aslam pediu que ele colhesse; mas, ao ver no portão do Jardim a 

inscrição: “Apanhe o fruto para outro ou não”, ele resiste
298

 — a intenção de Lewis em 
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 “Descobrimos que exatamente a doutrina que é vista como a mais ultrapassada é a única salvaguarda das 

novas democracias da terra. Descobrimos que a doutrina aparentemente mais impopular é a única força do povo. 

Em suma, descobrimos que a única negação lógica da oligarquia estava na afirmação do pecado original”. 

(CHESTERTON, Ibid., p. 208). 
294

 “Sem pecado o universo é um Jogo Solene: e não há bom jogo sem regras”. (LEWIS, 1969, p. 81. Tradução 

nossa). 
295

 BÍBLIA, Eclesiastes, 12:12a. 
296

 “Lewis chama esse relato da tentação e da Queda uma ‘história provável’ ou um 'velho contos das esposas’. É 

um mito, compreendendo mito como uma narrativa que contém verdade , apesar de que a verdade não pode ser 

verificada por meios históricos. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser histórico. A ênfase é colocada 

sobre a verdade religiosa que está sendo ensinada; prescindindo das perguntas se isso realmente teve ou não 

lugar na história. Pode ter ou não; o ponto é que a história encarna ( muito no sentido platônico ) uma verdade 

universal , uma narrativa plausível de algo que pode ou não ter acontecido”. (WILLIS, 1983, p. 48. Tradução 

nossa). 
297

 LEWIS, 2011, p. 193. 
298

 Cf.: LEWIS, 2010, pp. 83-87. 



72 
 

 
 

Perelandra é evocar não só que tipo de característica teria o nosso mundo caso a Queda não 

ocorresse, mas nos lembrar dos efeitos da Queda que efetivamente ocorreu. E mais: fazer-nos 

olhar para o evento sumamente grandioso causado por ela: a vinda do Cristo
299300

. 

 David Downing nos lembra que Lewis disse ter escrito Perelandra para os seus 

correligionários — ou seja, para os cristãos; e que a empreitada é um esforço no sentido de 

reafirmar a visão mítica que tanto influenciou sua conversão: 

Lewis chama Perelandra de seu livro favorito, o que mais gostou de escrever, e que 

pode ser muito bem porque ele encontrou neste livro sua mistura mais gratificante 

entre intelecto e imaginação. Se todas as mitologias sugerem a necessidade de um 

Deus que Morre para remir um povo perdido, a Encarnação literalmente cumpriu 

essa necessidade. Se todas as mitologias revelam o desejo humano por algum 

paraíso perdido, Ransom tinha literalmente encontrou isso em Perelandra.
301

 

 É, no mínimo, curioso notar que a missão de Ransom em Perelandra guarda muitos 

paralelos com a missão de Cristo na Terra: Ransom entra nu em Perelandra, imitando um 

nascimento; sua cor dividida (Malhado) simboliza as duas naturezas — na plena consciência 

de sua missão, o bronzeado desaparece; é tentado a desistir; sofre como Cristo no Getsêmani 

— na iminência do embate final com o Não Homem, o momento de maior ansiedade da 

trama; dentro da caverna escura, a luta e a vitória simbolizam, respectivamente, a morte, a 

descida aos infernos e a ressurreição; e, por fim, ao sair da caverna sua missão é celebrada por 

outros.
302

 

 Outra influência marcante em Perelandra é a obra O Paraíso Perdido, do poeta inglês 

John Milton (1608 – 1674); e, provavelmente, Lewis teve a ideia de escrever sua novela 

enquanto trabalhava em seu estudo (A Preface to Paradise Lost) sobre o magnum opus do 

poeta. Seu ensaio foi escrito após uma série de leituras e análises que fez da obra de Milton, 

na Bangor University, no Reino Unido, em 1941. E este se tornou um de seus trabalhos 

acadêmicos mais reconhecidos. Inclusive, Perelandra não só repercute muitos insights 

miltonianos, como procura “corrigir” algumas ideias que julgou errôneas na interpretação que 
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 “O resultado da Queda evitada, em Nárnia e em Perelandra, é um bem que não tivemos em nosso mundo 

desde que nossos primeiros pais cederam à tentação apresentada a eles. Assim, no final de Perelandra, duas 

criaturas dos mundos baixos, duas imagens de Deus que respiram e se reproduzem como os animais, superarão o 

estado em que Adão e Eva caíram, e eles sentarão no trono a qual foram destinados. Porque esta entronização 

não aconteceu em nosso mundo, uma coisa maior que aconteceu aqui, Lewis crê. Para que essa maior coisa que 

aconteceu em nosso mundo é que devemos nos virar”. (VAUS, 2004, p. 78. Tradução nossa). 
300

 Cf.: LEWIS, 2011, pp. 266-267. 
301

 DOWNING, 1992, p. 49. Tradução nossa. 
302

 Cf.: DOWNING, Ibid., pp. 51-52. 
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Milton fez da Queda
303

. Uma das observações mais interessantes é que Milton havia retratado 

Satanás grandioso demais, como se fosse ele o herói do poema; por isso criou a figura 

maligna de sua novela, o Não Homem, totalmente desprezível. O excessivo antropomorfismo 

de Deus e a sexualidade do casal originário antes de comerem o Fruto Proibido, também são 

aspectos que Lewis criticou em Milton. Agora, o questionamento embrionário de Perelandra 

está lá, evidente, no Preface: 

O que teria acontecido se, em vez de se ‘conformar ao mal’, Adão tivesse 

repreendido ou até castigado Eva e, em seguid, intercededido junto a Deus em seu 

nome, não nos é dito. A razão pela qual não nos é dito é que Milton não sabe. [...] 

Essa ignorância não é sem significado. Nós vemos os resultados de nossas ações, 

mas não sabemos o que teria acontecido se tivéssemos nos abstido. Para todos Adão 

sabia, Deus poderia ter outras cartas na mão; mas Adão nunca levantou a questão, e 

agora ninguém jamais saberá. Bens rejeitados são invisíveis.
304

 

  

 Outro ponto interessante é que H. G. Wells — que, além de prolífico escritor, cujas 

obras causavam em Lewis um sentimento ambíguo de admiração e repúdio, fora um 

propagador de ideologias baseadas no darwinismo e no socialismo  — escrevera uma novela 

de ficção científica — A modern utopia (1905) — na qual propõe, dentre outras coisas, o 

repúdio à doutrina do Pecado Original
305

. É possível que Lewis tenha buscado dar uma 

resposta a Wells, como antes fizera Chesterton
306

.  

 E, no final das contas, o que Lewis parece querer nos dizer ao refletir sobre o idílico 

Perelandra e o nosso Planeta Silencioso, a Terra, é que “onde avultou o pecado, a graça 

superabundou” (BÍBLIA, Romanos, 5:20)
307

. Mas a guerra contra os eldila tortos ainda não 

havia terminado. Mais um embate ocorreria, dessa vez, aqui em Thulcandra. 
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 “Margaret P. Hannay mostrou que Lewis manteve em Perelandra os elementos de O Paraíso Perdido que 

mais admirava, embora alterando os elementos que julgou problemáticos em Milton. Lewis considerava o Satã 

de Milton muito impressionante nos primeiros livros, então ele fez o tentador da Dama Verde totalmente 

desprezível; ele pensou que Milton errara em tentar retratar Deus diretamente, de modo que Maleldil é apenas 

uma presença fugaz, mas poderosa em Perelandra; ele pensou que Milton cometeu erru também ao tentar mostrar 

a sexualidade humana antes da queda, por isso manteve o rei e a rainha distantes na maior parte da história; 

finalmente, ele reescreve o final para que uma segunda Queda possa ser evitada”. (DOWNING, Ibid., p. 130. 

Tradução nossa). 
304

 LEWIS, 1969, p. 127. Tradução nossa. 
305

 “O princípio orientador da religião utópica é o repúdio à doutrina do pecado original; os utopistas sustentam 

que o homem, em geral, é bom. Essa é a sua crença cardeal”. (WELLS, A Modern Utopia, p. 182. Site: 

http://www.hubertlerch.com/pdf/Wells_A_Modern_Utopia.pdf. Acesso em 20/01/2015. Tradução nossa). 
306

 “Em sua nova utopia [Wells] diz, por exemplo, que um dos pontos principais da utopia será o descrédito do 

pecado original. Se tivesse começado com a alma humana — isto é, se tivesse começado consigo mesmo — teria 

descoberto que o pecado original é uma das primeiras coisas em que acreditamos”. (CHESTERTON, 2011, p. 

83). 
307

 “No Universo decaído e em parte redimido, é-nos possível distinguir 1) o bem simples que vem de Deus, 2) o 

mal simples que produzido por criaturas rebeldes e 3) a exploração desse mal, por parte de Deus, para Seu 

http://www.hubertlerch.com/pdf/Wells_A_Modern_Utopia.pdf
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 Conforme analisado em um capítulo anterior, Essa força medonha é a obra mais 

complexa, em termos narrativos, da Trilogia, sobretudo pela mistura de elementos do Ciclo 

Arturiano e a grande quantidade de personagens. Enquanto Além do Planeta Silencioso e 

Perelandra não têm mais do que quatro ou cinco personagens, a profusão deles no último 

livro da Trilogia é impressionante — e há quem diga excessivo
308

. 

 A investida de Lewis em Essa força medonha é contra a Academia. Como professor 

experiente que era (em 1945, data de publicação da obra, já tinha vinte anos de atividade 

docente no Magdalen College, em Oxford), conhecia muito bem os meandros burocráticos e 

todo aquele jogo dos Círculos Íntimos
309

 que povoam as instituições. E o que ele faz? Os 

ridiculariza, e imprime nos intentos escusos dos “Homens sem Peito” que estão à frente de um 

instituto acadêmico, características claramente demoníacas. A descida aos Infernos de Mark 

Studock é um exemplo de como a busca desenfreada por ser aceito e penetrar em um Círculo 

Íntimo — que em si mesmos não são ruins
310

 —, além de ser um desejo vazio, que adoece a 

alma, pode ter contornos malignos
311

. Mas também trata de proferir o golpe mais diretamente 

certeiro no cientificismo, um dos temas centrais da Trilogia. O instituto de pesquisas da 

fictícia faculdade de Bracton, INEC, representa o que há de mais abjeto em termos morais, e 

Lewis, de forma satírica, expõe a estreita ligação que há entre as pretensões científicas, 

apartadas da sabedoria e da prudência
312

, e o desejo fáustico pelo poder
313

; a famigerada 

                                                                                                                                                                                     
propósito redentor, que produz 4) o bem complexo para qual contribuem o sofrimento aceito e o pecado de que 

nos arrependemos”. (LEWIS, 2006, p. 126). 
308

 “O que a obra nos apresenta é mais fantasia em termos modernos do que ficção científica. E também é muito 

mais ‘populoso’. Em sua primeira parte, Perelandra só tinha três personagens, Ransom, Weston e a Dama, e Out 

of the Silent Planet na ia muito além disso. That Hideous Strength, por outro lado, parece ter um excesso de 

personagens”. (SHIPPEY, In: MCSWAIN, WARD, 2015, p. 306). 
309

 Ver nota 174. 
310

 “Não vou dizer que a existência de Círculos Íntimos seja um mal. Sem dúvida eles são inevitáveis”. (LEWIS, 

2008, p. 142). 
311

 “De todas as paixões, a paixão pelo Círculo Íntimo é a mais habilidosa em fazer com que um homem que 

ainda não é muito mau faça coisas muito más. [...] A tortura destinada às Denaides no clássico mundo dos 

mortos, a de tentar encher peneiras de água, é o símbolo não de um vício, mas de todos os vícios. É a própria 

marca de um desejo perverso que procura ter aquilo que não é. O desejo de estar do lado de dentro da linha 

invisível exemplifica essa regra. Quanto forem governados por esse desejo jamais alcançarão o que querem. É 

como se estivessem tentando descascar cebola. Se conseguirem, verão que não sobrará nada. [...] A busca do 

Círculo íntimo vai quebrar o coração de vocês, se, ao contrário, vocês não a fizerem quebrar”. (LEWIS, Ibid., pp. 

146, 148).  
312

 “Com uma imaginação histórica profunda como a de Burke, Lewis sabia, assim como o medieval Bernardus 

Silvestris, que, se sabemos melhor algumas questões do que os Antigos, ‘vemos mais longe porque estamos 

sobre os ombros de gigantes’. Mas ele também estava ciente do declínio e perda de muito daquela essencial 

sabedoria filosófica, religiosa e moral no século XX — o que Marcel chamou de o ‘declínio da sabedoria’ — um 

desenvolvimento em que Lewis viu a ameaça de destruição da natureza única do homem e suas prerrogativas, a 

abolição do homem como um ser moral, e a substituição da imagem do homem como homo sapiens pela imagem 

brutalmente redutora e contraditória do homem ‘para além da liberdade e dignidade’”. (AESCHLIMAN, 1983, 

p. 04. Tradução nossa). 
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“oferta do bruxo”
314

. E, ao fim e ao cabo, descobrimos tratar-se mesmo de uma trama 

demoníaca, orquestrada pelos eldila caídos de Thulcandra
315

. 

 Mas o que mais surpreende em Essa força medonha é a cena da confusão das línguas. 

A citação epigráfica da obra Ane Dialog..., de Sir David Lindsay: “A Sombra daquela força 

medonha / Tem de comprido seis milhas a mais”
316

 — referindo-se à Torre de Babel — 

evidencia qual é o ponto alto do livro. O evento bíblico é reencenado de forma 

magistralmente tragicômica por Lewis. Inclusive, o substrato teológico do Gênesis bíblico
317

 

serve de ponto de apoio à crítica de Lewis aos gravíssimos problemas de manipulação da 

linguagem
318

. Os problemas com a linguagem sempre chamaram a atenção, não só de Lewis, 

mas de outros pensadores preocupados com o sentido real das palavras, sem a excessiva 

relativização (e, consequentemente, diminuição) a qual são submetidas desde os tempos de 

Platão (428 – 348 a.C.)
319

. 

 No final de 1954, Lewis se tornou professor de Literatura Medieval e Renascentista 

em Cambridge, e suas aulas inaugurais — De Descriptione Temporum — foram 

posteriormente publicadas num interessante ensaio sobre questões filológicas, onde analisa a 

mudança de significado de várias palavras ao longo dos séculos, causando, com isso, desde a 

total incompreensão de alguns termos nos dias atuais, até a manipulação pura e simples de 

palavras que antes tinham significados bastante claros, mas hoje são utilizados para justificar 

a intenção de seus autores. Lewis chamou esse fenômeno de verbicídio
320

. 
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 “Se compararmos o principal arauto da nova era (Bacon) com o Fausto de Marlowe, veremos que a 

semelhança é impressionante. Nos escritos de alguns críticos, lê-se que Fausto tem sede de conhecimento. Na 

verdade, ele mal menciona o conhecimento. O que ele quer dos demônios não é a verdade, é ouro, armas e 

mulheres. [...] A verdadeira finalidade é expandir o poder do Homem para o domínio de todas as coisas 

possíveis. Ele rejeita a bruxaria porque ela não funciona; mas o seu objetivo é o mesmo da bruxaria”. (LEWIS, 

2005, pp. 73-74). 
314

 Ver nota 184. 
315

 “Ele [Filostrato] não era iniciado, nada sabia dos eldils maléficos. Acreditava que a sua perícia tinha 

realmente mantido vivo o cérebro de Alcasan”. (LEWIS, 1991b, p. 156). 
316

 LEWIS, 1991a, epígrafe. 
317

 Cf.: BÍBLIA, Gênesis, 11:1-9. 
318

 “(...) todas as principais figuras do I.N.E.C. abusam de seus intelectos e negam seus instintos morais. Wither 

habitualmente usa evasivas, discurso cheio de rodeios para disfarçar seus verdadeiros objetivos e para manipular 

os outros. Frost se convence de que todas as respostas morais são meros subprodutos de processos bioquímicos. 

Straik cita frases bíblicas totalmente fora de contexto, a fim de adequá-las a seu radicalismo violento e a 

deificação blasfema dos seres humanos”. (DOWNING, 1992, p. 99. Tradução nossa). 
319

 O Diálogo Crátilo é uma discussão sobre a arbitrariedade dos signos, e nos mostra o quão antiga é essa 

discussão. 
320

 “Verbicídio, o assassinato de uma palavra, acontece de muitas maneiras. A inflação é um dos usos mais 

comuns; aqueles que nos ensinaram a dizer terrivelmente em lugar de ‘muito’, tremendo em lugar de grande’, 

sadismo em lugar de ‘crueldade’, e impensável em lugar de ‘indesejável’ eram verbicidas. Outra maneira é o 

palavreado, que eu quero dizer, a utilização de uma palavra como uma promessa de pagamento que nunca será 
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 O teólogo e linguista Eugen Rosenstock-Huessy (1888 – 1973) produziu um ensaio 

magistral — publicado em português, mas pouco conhecido e estudado em nosso meio 

acadêmico — sobre a origem da linguagem,  o qual diz tratar-se de um verdadeiro milagre de 

origem sacramental, ritual, que foi obnubilado pela linguagem informal. Para Rosenstock, a 

linguagem informal é uma espécie de rebeldia contra a linguagem formal (sacramental), e 

diminui o seu valor intrínseco: 

É fácil distinguir entre os ruídos animais, a linguagem formal e a linguagem 

informal. A pergunta “Como faço para chegar a Tipperary?” uma canção de ninar e 

os apelidos Jim e Jack não são linguagem animal nem formal. São linguagem 

“informal”. Nos Estados Unidos todo mundo gosta de ser informal; a informalidade 

é considerada grande virtude. O grande objetivo da vida certa é dar um tapinha nas 

costas do presidente e chamar Eleanor Roosevelt de “Eleanor”. Quando se torna um 

ideal, o “informal” passa a parecer normal. Todavia, honramos mais nossos ideais 

quando admitimos que exigem esforço. A informalidade é uma rebelião contra a 

formalidade. Nunca pode o “informal” ser chamado “pré-formal”; isto confundiria 

tudo. É depois de as formas terem sido criadas e talvez envelhecido até ficar caducas 

que podemos tornar-nos informais. Ser informal é negligenciar formas que existem. 

O que não existe não pode ser negligenciado. O fato de pessoas gostarem de viver e 

falar sem formalidades não explica o nascimento dessas mesmas formalidades. [...] 

Os desleixados têm de ter algo sério que possam desleixar. As formalidades 

explicam a ânsia de informalidade, mas o contrário não é verdadeiro. Ninguém, 

portanto, poderia dizer “Puxa, que dia legal!” se alguém já não tivesse cantado “Os 

céus proclamam os dons do Senhor”. Ninguém poderia dizer “mamãe” ou “papai” se 

alguém já não tivesse reverentemente pronunciado “Pai” e “Mãe”.
321

 

  Essa preocupação de Rosenstock não é sem razão, pois a linguagem formal, articulada 

e verdadeiramente cheia de sentido, deve ser preservada, pois é um elemento de ordem 

(divina) das sociedades: 

A linguagem faz transpor o caos da natureza, as contendas entre meros indivíduos, 

sua falta de continuidade e liberdade. Na natureza, todo e qualquer espécime nasce e 

morre sozinho. Cada coisa é necessária. O destino prevalece. A linguagem cria paz, 

ordem, continuidade e liberdade. Expandindo a noção da vida, dá ao homem uma 

função e uma parte da vida, e ele livra-se de considerar a si mesmo medida da 

vida.
322

 

 Eric Voegelin (1901 – 1985), filósofo também preocupado com os fenômenos de 

ordem e desordem da sociedade, chamou esse desregramento a que foi submetida a linguagem 

                                                                                                                                                                                     
mantira. O uso de um significante como se fosse um absoluto, mas sem a intenção de nos dizer, nunca, o que a 

coisa é significa, é um exemplo. Então é diametralmente quando ele é usado apenas para colocar àfrente a um 

superlativo. Os homens muitas vezes cometem verbicídios porque querem arrebatar uma palavra como uma 

bandeira do partido, apropriar-se e colocar o ser selo de qualidade’. Verbicídio foi cometido quando trocamos 

Whig e Tory por Liberal e Conservador. Mas a maior causa de verbicídio é o fato de que a maioria das pessoas 

são, obviamente, muito mais ansiosas para expressar sua aprovação e reprovação de coisas do que para descrevê-

las”. (LEWIS, 2013, pp. 10-11. Tradução nossa). 
321

 ROSENSTOCK-HUESSY, 2002, pp. 39-40. 
322

 ROSENSTOCK-HUESSY, Ibid., p. 73. 
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— principalmente aquele baseado na linguística moderna, para qual a arbitrariedade do signo 

é uma divindade incontestável — nos termos imaginativos de Lewis Carroll: 

A existência de um critério baseado no fato histórico de que as palavras não estão 

soltas na língua, mas são criadas para expressar experiências, é fervorosamente 

contestada. Preferem o que eu chamo de filosofia Humpty-Dumpty da linguagem: 

para eles, definir os sentidos de uma palavra é uma prerrogativa do intelectual que 

não pode ser submetida a críticas.
323

 

 Humpty Dumpty (Osvaldo Oval, na tradução brasileira) é um ovo antropomórfico, 

personagem de uma canção tradicional nos países anglófonos, que aparece na história Do lado 

de dentro do espelho, de Carroll, publicada em 1871. O Humpty Dumpty de Carroll é um tipo 

peculiar, que tem a maliciosa mania de dar às palavras o sentido que bem entende — uma 

notória crítica de Carroll aos manipuladores da linguagem.
324

 E Lewis também faz referência 

a Humpty Dumpty em suas obras
325

. 

 Ou seja, a linguagem é sagrada, a palavra é Verbo, e é exatamente essa babelização, 

inerente aos intentos cientificistas e ideológicos
326

 representados pelo INEC, o principal alvo 

da crítica de Lewis em Essa força medonha. 

 Tudo isso faz parte daquilo que Russell Kirk chamou de “desagregação normativa”
327

, 

termo sob o qual discorreremos no próximo capítulo, em uma análise das ideias centrais de 

Kirk, cuja obra, grandemente influenciada por Lewis, tem muito a contribuir para a 

compreensão da importância da Trilogia Cósmica. 

  

                                                           
323

 VOEGELIN, 2008, p. 144. 
324

 “— [...] Por aqui se vê que você tem trezentos e sessenta e quatro dias por ano para ganhar presente de 

desaniversário... 

— Com certeza... 

— ... e apenas um para ganhar os presentes de aniversário. Como pode ver, é a Glória! 

— Não entendo o que você quer dizer com essa palavra 'glória'. 

— Claro que não entende — concordou Osvaldo Oval, sorrindo com ar superior. — Vou explicar o que 

significa: quer dizer 'é um argumento irrespondível'. 

— Mas 'glória' não significa 'um argumento irrespondível' — objetou Alice. 

— Quando uso uma palavra, replicou Osvaldo Oval — em tom de desdém —, o significado dela é aquele que 

quero que ela tenha — e não admito discussão. 

— Isso é questão de saber se você pode atribuir o significado que quiser a uma palavra. 

— Isso é uma questão de saber quem é que manda. E basta!” (CARROLL, 1999, p. 237). 
325

 “É melhor não seguir o exemplo de Humpty Dumpty e não fazer com que as palavras signifiquem o que 

queremos”. (LEWIS, 2005c, p. 03); Cf.: LEWIS, 2006, pp. 230-231. 
326

 Ver nota 165. 
327

 “O fenômeno que Russell Kirk denominou ‘desagregação normativa’ é a perversão da ordem, causada por 

rupturas nas práticas sociais tradicionais e, principalmente, pela substituição das antigas verdades acerca do 

homem e da sociedade por concepções ideológicas da realidade”. (CATHARINO, In: KIRK, 2011, p. 86). 
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5. Imaginação Moral na Trilogia Cósmica 

 “A imaginação rege o mundo”. (Napoleão Bonaparte) 

  

 Russell Amos Kirk nasceu em 19 de outubro de 1918, em Plymouth, sudoeste de 

Michigan (EUA); filho de Russell Andrew Kirk (1897 – 1981), um maquinista de trem, e 

Marjorie Rachel Kirk (1895 – 1943), que trabalhava no restaurante de seu pai como 

garçonete. Kirk herdou do pai o ceticismo em relação às teorias sociais abstratas e a sabedoria 

do senso comum, e da mãe, a prodigiosa imaginação, pelas leituras de contos de fadas e outras 

histórias. Na infância, as constantes viagens com a mãe e a avó à vila de Mecosta (noroeste de 

Michigan) preencheram a alma de Kirk com uma imaginação gótica, tanto pela influência da 

bizavó, adepta das doutrinas espiritualistas do polímata sueco Emanuel Swedenborg (1688 – 

1772), bem como pela diversidade étnica de Mecosta, formada por descendentes indígenas, 

imigrantes irlandeses, poloneses, alemães, e até negros livres ou escravos fugitivos
328

. A vila 

de Mecosta foi fundada por seu bisavô, Amos S. Johnson (1847 – 1900), em 1879. Sua 

bisavó, Estella Russell Johnson (1848 – 1936), era dona de uma biblioteca invejável, que o 

pequeno Kirk adorava frequentar e ouvir dela a leitura de poemas de W. B. Yeats (1865 – 

1939), contos de Nathaniel Hawthorne (1804 – 1964) e outros autores. 

 Russell Kirk, assim como C. S. Lewis, foi um homem cuja vida pessoal não pode, em 

hipótese alguma, ser separada da atuação profissional como acadêmico, escritor, filósofo ou 

historiador. Viveu uma vida integrada329. Nas palavras de Alex Catharino, pesquisador do 

Russell Kirk Center for Cultural Renewal, em Mecosta, Kirk 

rejeitou a glória transitória e a fortuna efêmera, que poderia ter conquistado nos 

grandes centros acadêmicos ou nos bastidores da política. Em termos materiais, 

viveu de forma modesta; contudo, foi contemplado com a ‘graça natural da 

existência’, proporcionada pelo amor dos familiares e pela companhia dos amigos, 

na tranquilidade da vida comunitária e do convívio com a natureza na pacata vila de 

Mecosta, em Michigan
330

. 

 Em 1940, graduou-se em História, na Michigan State University (MSU), e, em 1941, 

recebeu seu M.A. em História, na Duke University, em Durham, Carolina do Norte. Seu 

doutorado foi adiado pelo ingresso dos EUA na Segunda Guerra Mundial, para qual Kirk foi 

                                                           
328

 Cf.: KIRK, 2011, p. 18-22. 
329

 “Diferente de muitos intelectuais contemporâneos, Russell Kirk viveu uma existência integrada, em que a 

atuação pública se harmonizou com a vida privada por crer num princípio sacramental e místico unificador”. 

(CATHARINO, In: KIRK, 2011, p. 14). 
330

 CATHARINO, In: KIRK, Ibid., p. 14. 
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convocado e serviu, de 1942 a 1946, realizando “entediantes trabalhos burocráticos”
331

. Após 

a baixa no exército, foi contratado como professor de História na MSU. Em 1948 iniciou o 

doutorado na St. Andrews University, na Escócia, recebendo o título em 1952, com uma tese 

que serviu de base para o seu livro mais famoso: The Conservative Mind, de 1953. 

 Não obstante a proeminente carreira acadêmica, Kirk, um homem íntegro e entusiasta 

da educação clássica, se desiludiu com o ambiente degradado que encontrou na Universidade, 

e se demitiu em 1953
332

. Porém, ao contrário do que poderia acontecer com um professor 

universitário que abandona a carreira acadêmica formal, a liberdade que obteve lhe permitiu 

deixar um legado prolífico e consistente
333

. 

 O magnum opus de Russell Kirk é um estudo sobre vida e obra do poeta anglo-

americano T. S. Eliot (1888 – 1965): A era de T. S. Eliot – A Imaginação Moral do século XX 

(publicado no Brasil pela É Realizações). Uma obra volumosa, com mais de seiscentas 

páginas, nas quais Kirk apresenta a mais completa biografia intelectual do autor de A Terra 

Desolada; analisa seus poemas, peças de teatro, ensaios, artigos, crítica literária; a influência 

do cristianismo em sua obra, sua atuação política, bem como seus dezessete anos como editor 

da revista Criterion. Mas não só isso: Russell Kirk interpreta a obra de Eliot sob o prisma de 

uma de suas maiores preocupações intelectuais: a Imaginação Moral
334

. 

 Mas o que, especificamente, liga Russell Kirk a C. S. Lewis e à Trilogia Cósmica? 

Benjamin Lockerd Jr., professor de Língua Inglesa na Grand Valley State University, e um 

dos maiores especialistas na obra de Russell Kirk, responde: 

A teoria da imaginação moral de Kirk tem muito em comum com a tese proposta por 

C. S. Lewis (1898 – 1963) na obra The Abolition of Man [A Abolição do Homem]. 

Lewis prova que a boa literatura imaginativa educa o coração a responder com 

emoções ordenadas, adequadas ao objeto apresentado. Sustenta que coisas 

particulares necessitam de respostas particulares — em outras palavras, que nossas 

afeições podem ser objetivas. O racionalismo moderno tende a criar pessoas que 
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 CATHARINO, Ibid., p. 32. 
332

 “Meses antes da publicação de The Conservative Mind, Russell Kirk se questionou a respeito da continuidade 

no trabalho bem remunerado de professor universitário em um ambiente de ‘barbarismo acadêmico’ e decidiu 

demitir-se da MSU devido ao comprometimento desta com a degradação educacional promovida pelo dogma 

democrático, manifesta na ampliação maciça dos corpos discente e docente, na eliminação nos currículos de 

parte significativa das poucas disciplinas voltadas para a formação clássica, na redução do nível de exigência na 

avaliação dos alunos e na falta de preocupação com a qualificação dos professores, fatores que o levaram a 

denominar a instituição de ‘Universidade Behemoth’”. (CATHARINO, 2015, p. 31). 
333

 “[...] cerca de 3 mil artigos para jornais, 814 artigos acadêmicos, 255 resenhas de livros, 68 prefácios ou 

introduções para obras de outros autores, 23 livros acadêmicos ou coletâneas de artigos, 3 romances e 22 contos 

de terror publicados em diversos periódicos e reunidos em 6 livros diferentes”. (CATHARINO, In: KIRK, 2011, 

p. 13). 
334

 Ver nota 33. 
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desconsideram as verdades da imaginação, e que se tornam “homens sem peito”. 

Kirk defende quase a mesma visão em A Era de T. S. Eliot.
335

 

 

 Russell Kirk foi um intelectual preocupado com os descaminhos da mentalidade 

moderna, que chamou de “desagregação normativa”, um mal que corrói o senso de 

moralidade e de ordem na sociedade
336

. Kirk, que ficou conhecido como o Pai do 

Conservadorismo Americano, defende que uma sociedade sadia é aquela que preserva a 

ordem baseada naqueles mesmos valores que C. S. Lewis chamou de Tao
337

: “Lei Natural, 

Moral Tradicional, Primeiros Princípios da Razão Prática ou Primeiros Lugares-comuns”
338

. 

Os valores passados a nós por séculos e séculos de experiência, e cujos sucessos nos 

permitem seguir adiante, imitando os padrões estabelecidos, e corrigir os fracassor 

provocados pelos equívocos
339

. Parafraseando uma expressão do filósofo neoplatônico 

Bernardo de Chartes, muito cara a Kirk, que ele repete várias vezes em suas obras: se hoje 

vemos mais longe, é porque estamos sobre os ombros de gigantes
340

. E a menção aos gigantes 

nos remete a outro escritor que defendia os valores tradicionais, a chamada “democracia dos 

mortos”: G. K. Chesterton
341

. Para Chesterton, a maior e mais confiante filosofia que existe é 

a aquela aprendida ainda na primeira infância, com os contos de fadas
342

.  

 Porém, nossa era é pródiga em negar aquela virtude louvada por Aristóteles, a 

temperança (ou moderação)
343

; e, por outro lado, há uma ausência quase total de normas (que 

não admitem moderação), pois são padrões de comportamento. Nas palavras de Kirk: 

                                                           
335

 LOCKERD JR., In: KIRK, 2011, pp. 123-124. 
336

 “A doença de degradação normativa corrói a ordem na pessoa e na república. Até que reconheçamos a 

natureza desta aflição, afundaremos cada vez mais na desordem da alma e na desordem do Estado. A 

recuperação das normas pode ser iniciada somente quando nós, modernos, compreendermos de que maneira nós 

caímos para longe das antigas verdades”. (KIRK, 1984, p. 15. Tradução nossa). 
337

 Ver nota 51. 
338

 LEWIS, 2005a, p. 42. 
339

 “Os preceitos morais e as convenções sociais que obedecemos representam os juízos ponderados e filtrados 

da experiência de muitas gerações de seres humanos prudentes e obedientes, os mais sagaz da nossa espécie”. 

(KIRK, 1984, p. 29. Tradução nossa). 
340

 Cf.: KIRK, 2011, p. 157. 
341

 “A tradição pode ser definida como uma extensão dos direitos civis. Tradição significa dar votos à mais 

obscura de todas as classes, os nossos antepassados. E a democracia dos mortos. A tradição se recusa a 

submeter-se à pequena e arrogante oligarquia dos que simplesmente por acaso estão andando por aí. Todos os 

democratas objetam a desqualificação pelo acidente do nascimento; a tradição objeta a desqualificação pelo 

acidente da morte. A democracia nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja 

nosso criado; a tradição nos pede para não ignorar a opinião de um homem bom, mesmo que ele seja nosso pai”. 

(CHESTERTON, 2008, pp. 80-81). 
342

 Ver nota 52. 
343

 “Quanto às várias espécies de prazer e sofrimento — não todas elas, e nem tanto em relação ao sofrimento — 

o meio termo é a moderação e o excesso é a concupiscência. Raramente aparecem pessoas que pecam pela falta 
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Uma norma significa um padrão duradouro. É uma lei da natureza, que ignoramos 

por nossa conta e risco. É uma regra de conduta humana e uma medida da virtude 

pública. A norma não significa a média, a mediana, a média, o medíocre. A norma 

não é a conduta do homem médio sensual. A norma não é simplesmente uma 

medida do desempenho médio de um grupo. Há uma lei para o homem, e uma lei 

para a coisa [...] Existe uma norma: embora os homens possam ignorá-la ou 

esquecê-la, a norma não deixa de existir, nem deixará de influenciá-los. Um homem 

apreende uma norma, ou falha na apreensão; mas ele não pode criar ou destruir 

importantes normas.
344 

 Para Kirk, restabelecer as normas demandaria um longo processo de renovação das 

“Coisas Permanentes” das quais falava T. S. Eliot
345

, sobretudo através da literatura, das artes 

e dos valores fundamentais da sociedade, desagregados pelas ideologias
346

. As normas não 

são apenas convenções, são padrões duradouros de comportamento e ordem da sociedade, que 

são rejeitados não sem um grande prejuízo:  

If men assume that norms are no better than  the pompous  fabrications of their 

ancestors, got up to serve the interests of a faction or an age, then every rising 

gereration will challenge the principles of personal and social order, and will learn 

wisdom only through agony.
347

 

 Uma característica marcante dos movimentos ideológicos é a insurreição 

revolucionária contra a ordem estabelecida, uma rejeição sistemática à voz dos antepassados, 

na crença de que a sociedade pode ser transformada e aperfeiçoada através de experiências 

inovadoras, radicais, pretensamente científicas, que supostamente levam ao progresso e ao 

“mundo melhor” (como os cientistas do INEC, em Essa força medonha)
348

. Porém, o 

ideólogo revolucionário, em sua ânsia por novidade
349

, está em rebelião contra Deus e contra 

os homens. Esquecendo-se daquele “sentimento de criatura” do qual falava Rudolf Otto
350

,  

assume um positivismo inconsequente, destruindo, com isso, nos termos empregados por Eric 

Voegelin, a tensão do homem em direção ao seu fundamento divino
351

. E concordando com 

                                                                                                                                                                                     
em relação à fruição dos prazeres; por isto estas pessoas não receberam uma designação específica, mas 

podemos chamá-las de insensíveis”. (ARISTÓTELES, 1985, p. 43). 
344

 KIRK, 1984, p. 17. Tradução nossa. 
345

 “O liberalismo é um relaxamento da disciplina; a revolução, uma negação das coisas permanentes”. (ELIOT, 

1977, p. 76. Tradução nossa). 
346

 Ver nota 165. 
347

 “Se os homens assumem que as normas não são melhores que as fabricações pomposos de seus antepassados, 

levantou-se para servir os interesses de uma facção ou uma idade, então cada nova geração vai desafiar os 

princípios de ordem pessoal e social, e vai aprender a sabedoria apenas através de agonia”. (KIRK, 1984, p. 17. 

Tradução nossa). 
348

 Ver nota 175. 
349

 “O revolucionário em gênero é um fanático da novidade. Ele quer novos ideais, novas cidades, um novo tipo 

de família, um novo tipo de educação, uma nova cultura e, sobretudo, um ‘novo homem’, uma espécie de 

mutante padronizado, que ‘voa’, com uma alegria inexplicável, para um futuro ‘luminoso’ (embora 

desconhecido)”. (PLEȘU, 2013, p. 102). 
350

 Ver nota 219. 
351

 “A tensão existencial em direção ao fundamento é o centro ordenador do homem. Começando deste centro e 

movendo-se em direção à humanidade, três áreas de sujeito podem ser distinguidas: (a) o primeiro lugar é 
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Voegelin, Russell Kirk diz que o ideólogo “imanentiza os símbolos religiosos”, cujas origens 

são para ele um “incômodo e uma maldição”
352

. 

 Mas há ainda, na concepção de Russell Kirk — e é exatamente isso que o liga tão 

profundamente a C. S. Lewis —, um problema maior em toda essa desagregação normativa 

provocada pelas ideologias: a total dissolução da Imaginação Moral. Kirk, que foi chamado 

por Gerhart Niemeyer (1907 – 1997) de “‘O Cavaleiro da Verdade’, graças à forma honrada e 

gentil, comprometida com as virtudes e as tradições, que [...] sempre utilizou para defender os 

princípios fundamentais da civilização ocidental”
353

, obteve tal insight da obra Reflexões 

sobre a revolução em França, do filósofo anglo-irlandês Edmund Burke, no qual reflete sobre 

as consequências do movimento liderado por Maximilien Robespierre (1758 – 1794) e os 

jacobinos: 

Mas agora tudo isso vai mudar. Todas as agradáveis ilusões que tornavam o poder 

gentil e a obediência liberal, que harmonizavam diferentes matizes da vida e que, 

por uma branda assimilação, incorporavam à política os sentimentos que embelezam 

e suavizam a sociedade privada, serão dissolvidas por esse novo e conquistador 

império de luzes e de razão. Toda roupagem decente da vida será rudemente 

rasgada. Todas as ideias adicionadas, obtidas no guarda-roupas de uma 

imaginação moral, que o coração possui e o entendimento ratifica como necessárias 

para cobrir os defeitos de nossa natureza nua a trêmula, e para elevá-la à dignidade 

em nossa própria avaliação, serão desacreditadas como ridículas, absurdas e moda 

antiquada
354

. 

 Kirk compreende a Imaginação Moral como a virtude que nos informa sobre a 

dignidade da natureza humana, nos diferenciando, fundamentalmente, de meros primatas
355

; e 

diz que a grande responsável pela Imaginação Moral é a Literatura: 

Até anos bem recentes, os homens tinham como certo que a literatura existe para 

formar a consciência normativa, para ensinar os seres humanos a sua verdadeira 

natureza, a sua dignidade, e seu lugar no esquema das coisas. Tal foi o esforço de 

Sófocles e Aristófanes, de Tucídides e Tácito, de Platão e Cícero, de Hesíodo e 

Virgílio, Dante e Shakespeare de, de Dryden e Pope
356

. 

                                                                                                                                                                                     
tomado pela ordem da consciência do humano concreto da qual o movimento noético se origina; é seguida pela 

(b) ordem da existência humana na sociedade organizada, assim como a ordem dos campos sociais não 

organizados; depois disso vem, a seu turno, (c) a ordem da existência humana e social na história”. 

(VOEGELIN, 2009, p. 506). 
352

 “A ideologia imanentiza símbolos religiosos e inverte doutrinas religiosas. [...] Para o convencido ideólogo 

positivista, a religião tradicional é um incômodo e uma maldição, porque impede a concepção do plano 

ideológico.” (KIRK, 1984, pp. 154, 161. Tradução nossa). 
353

 CATHARINO, In: KIRK, 2011, 14. 
354

 BURKE, 1999, p. 245. Grifo nosso). 
355

 “É a imaginação moral que nos informa a respeito da dignidade da natureza humana, que nos ensina que 

somos mais do que macacos pelados” (KIRK, 2007, p. 268. Tradução nossa). 
356

 KIRK, Ibid., p. 270. Tradução nossa. 
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A mesma compreensão que teve C. S. Lewis quando decidiu escrever a Trilogia Cósmica. A 

literatura é uma arma poderosa na formação do imaginário de um povo; quando é alimentada 

pelos grandes luminares do pensamento — aqueles cujo tempo imprimiu sua marca de 

prestígio, e cuja capacidade de evocar experiências e ditar paradigmas é superior a qualquer 

outro estímulo, os chamados Clássicos
357

 —, os indivíduos (e, consequentemente, a 

sociedade) amadurecem moralmente vigorosos e sadios; parafraseando Lewis, quanto mais 

imaginação um leitor ainda inexperiente tiver, mais [associações] fará por si próprio, e aquela 

grande literatura certamente o influenciará
358

. 

 O problema, conforme descrito anteriormente, é que o primeiro alvo dos movimentos 

revolucionários é a Linguagem, fonte da Literatura; pois é necessário rejeitar as normas e a 

voz dos nossos predecessores, a fim de garantir a ruptura. Nas palavras de Voegelin: “As 

ideologias destroem a linguagem, uma vez que, tendo perdido o contato com a realidade, o 

pensador ideológico passa a construir símbolos não mais para expressá-la, mas para expressar 

sua alienação em relação a ela”
359

. Então, é preciso resistir também pela Linguagem (pela 

Literatura, no caso). E, para Kirk, o maior defensor da Imaginação Moral do séc XX foi T. S. 

Eliot
360

, cuja “façanha era reavivar no século XX aquelas percepções morais perenes que são 

a fonte da normatividade humana, e que tornam possíveis a ordem, a justiça e a liberdade”
361

. 

Kirk e Eliot foram amigos de 1953 até a morte do poeta, em 1965. 

 Para Kirk, Eliot e sua obra representavam a continuação da grande  tradição que 

atravessara os séculos, desde Platão até Edmund Burke, a fim de preservar a Imaginação 

Moral
362

. A influência de T. S. Eliot em Russell Kirk foi tão intensa, que chegou a ser alvo de 

                                                           
357

 “Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a 

nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na 

linguagem ou nos costumes)”. (CALVINO, 2009, p. 11). 
358

 “Quanto mais a imaginação do leitor tiver, sendo um leitor inexperiente, mais fará por si próprio. Irá, em uma 

mera dica do autor, inundar um material insignificante de sugestões, e nunca achará que ele próprio está fazendo 

o que ele gosta. O mais próximo que podemos chegar a um teste é perguntando se ele relê a mesma história 

muitas vezes”. (LEWIS, 1982, p. 16. Tradução nossa). 
359

 VOEGELIN, 2008, p. 39. 
360

 “Por trinta anos, Eliot havia se empenhado para restaurar a ordem gramatical das frases e reformar as 

palavras. O que fez como poeta e crítico — assim sugere no último movimento de ‘Little Gidding’ — é análogo 

à tarefa de restaurar a ordem da alma e da comunidade”. (KIRK, 2011, p. 493). 
361

 KIRK, 2011, p. 141. 
362

 “Ao escrever sobre a poesia e o teatro de Eliot, Kirk traz à baila uma importante teoria literária que 

desenvolve a partir da expressão de Edmund Burke a ‘imaginação moral’ . Embora não reivindique a autoria do 

conceito, Kirk ingressa em um debate filosófico que começou com A República de Platão (427 – 347 a.C.) , em 

que Sócrates (469 – 399 a.C.) defende que a mimese poética está tripla mente distante da realidade ideal e 

conclui que os poetas deveriam ser banidos da república. Muitos estudiosos de Platão veem todo o projeto 

utópico do referido diálogo como uma ironia, pois inicia quando o interlocutor de Sócrates insiste a respeito dos 

luxos e excessos no estado ideal e o mestre tacitamente aceita e concorda pensar em um governo ideal para uma 
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críticas maliciosas, como afirma, em sua defesa, Bradley J. Birzer, co-fundador da revista 

eletrônica The Imaginative Conservative  e titular da cadeira Russell Amos Kirk, de História, 

na Hillsdale College: 

Alguns criticaram Kirk por recair em chavões repetitivos [...], especialmente ao 

adotar as “coisas permanentes”, os “momentos atemporais” e o “redimir o tempo”. 

Chegaram até mesmo a argumentar que Kirk criara um tipo preguiçoso de ideologia 

ao abraçar essas noções aparentemente abstratas. Seria muito mais justo afirmar, 

todavia, que Kirk finalmente encontrara uma voz mais confortável nas palavras, obra 

e ideias de T. S. Eliot
363

. 

 Para Kirk, Eliot era aquele que melhor sintetizou a figura do homem de letras, na 

profunda acepção do termo, que jamais teve medo de se posicionar, mesmo expondo sua 

brilhante carreira ao escrutínio de críticos mordazes
364

. E o mesmo ocorreu com C. S. Lewis, 

é bom lembrar
365

. Mas os dois compreenderam perfeitamente o sentido de sua missão. Nos 

versos de T. S. Eliot: 

E o que não puderam transmitir os mortos, quando vivos, 

Podem eles dizer-te enquanto mortos: a comunicação 

Dos mortos se propaga - língua de fogo - para além da linguagem dos vivos
366

. 

 

 Para analisar outro aspecto da desagregação normativa e do declínio da Imaginação 

Moral, Kirk se valeu das reflexões do acadêmico Irving Babbitt (1865 – 1933), que foi 

                                                                                                                                                                                     
sociedade ‘febril’. Não obstante, a questão proposta nesse diálogo é se a poesia pode apresentar a verdade ou só 

serve ao prazer. Aristóteles (384 – 322 a.C.) responde na Poética que a poesia tem a capacidade de apresentar as 

realidades universais da ‘ação humana e da vida, da felicidade e da miséria’ e que ‘a poesia é algo de mais 

filosófico e mais sério do que a história, pois refere aquela principalmente o universal, e esta o particular’. Na 

Idade Média, Dante Alighieri (1265 – 1321) amplia tal afirmação, ao dizer na carta a Can Grande que o 

propósito de sua Comédia é ‘tirar os que, nesta vida, estão em um estado de sofrimento e levá-los a um estado de 

felicidade’. Na Renascença, Sir Philip Sidney (1554 – 1586), defende a poesia dos ataques puritanos na obra 

Apology for Poetry [Apologia da Poesia], ao afirmar que as imagens poéticas são capazes de tocar nossos 

corações e nos mover para a ação moral, o que as abstrações dos filósofos não fazem. Russell Kirk traz um 

acréscimo significativo para essa escola de teoria literária com o conceito ampliado de imaginação moral”. 

(CATHARINO, In: KIRK, 2011, pp. 117-118). 
363

 BIRZER, 2015, pp; 217-218, apud. CATHARINO, 2015, p. 62-63. 
364

 “[...] muitos críticos mostram desconforto ou falam por alto dos princípios políticos de Eliot. A sua ortodoxia 

cristã é tolerada por alguns, escarnecida por outros; as ideias sociais muitas vezes são ignoradas ou 

menosprezadas. Para desnudar as esfarrapadas tolices do tempo, contudo, Eliot estava pondo em risco toda a 

longa carreira literária. Deliberadamente escreveu dentro de uma grande tradição e em conformidade com o 

ensinamento ortodoxo. Assim como Samuel Johnson, Eliot poderia ter escolhido ser julgado pelos méritos como 

moralista e estadista, não simplesmente como um escritor de estilo. Como poeta filosófico, como dramaturgo, 

como crítico literário e ensaísta social, Eliot trabalhou para a recuperação da ordem: da ordem da alma e da 

ordem da comunidade”. (KIRK, 2011, pp. 141-142). 
365

 “A fama pode ter exaltado o nome de Lewis, mas, em primeiro lugar, fez dele um alvo fácil para aqueles que 

não gostavam de suas convicções religiosas. Em segundo lugar, muitos de seus colegas acadêmicos passaram a 

crer que ele se vendera à cultura popular para conseguir fama. Ele trocara o seu direito de primogenitura 

acadêmica por um prato de lentilhas”. (MCGRATH, 2013, pp. 257-258). 
366

 ELIOT, Little Gidding, In: 2006, p. 231. 
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professor de Eliot e uma de suas influências mais marcantes. Babbitt foi um humanista e 

crítico ferrenho do Romantismo, principalmente aquele imortalizado por uma das figuras mais 

controversas de todos os tempos: Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) — nas palavras do 

historiador Paul Johnson, “o louco interessante”
367

. Rousseau foi o pensador que mais 

influenciou a Revolução Francesa, e todos os movimentos revolucionários que se sucederam 

desde então, são, de certa forma, baseados em suas ideias. A visão de mundo rousseauniana 

influenciou profundamente gerações de intelectuais na Academia e nas artes. Seu naturalismo 

fez ressurgir a ideia do Bom Selvagem, em contraposição imediata à concepção do homem 

como pecador, como “rebeldes que precisam depor as armas”
368

. Para Rousseau, o verdadeiro 

vilão da História é a propriedade privada e a desigualdade que ela produz.
369

 O filósofo e 

                                                           
367

 “Rousseau foi o primeiro a combinar as características visíveis do Prometeu moderno: a afirmação do direito 

de rejeitar, em sua totalidade, a ordem vigente; a confiança na capacidade de reformar tal ordem a partir da base 

de acordo com as regras que ele próprio estabeleceu; a crença de que essa reforma podia ser feita por meio de um 

processo político; e, não menos importante, o reconhecimento do papel valiosíssimo desempenhado na conduta 

humana pelo instinto, pela intuição e pela impulsividade. Ele acreditava ter um amor inigualável pela 

humanidade e ter sido dotado de talento e perspicácia nunca vistos para fazê-la mais feliz. [...] num nível bem 

mais profundo e por um período de tempo muito mais longo, Rousseau alterou alguns dos pressupostos básicos 

do homem civilizado e mudou a configuração da estrutura do pensamento humano. [...] Apesar disso, Rousseau é 

um dos personagens mais lamurientos da história da literatura. Ele insistia em que sua vida tinha sido cheia de 

sofrimento e perseguição. Reiterava tantas vezes a queixa, e de uma forma tão angustiante, que nos sentimos 

obrigados a acreditar nele. Em um ponto, era inflexível: sofria de uma má saúde crônica. Era ‘um pobre 

desgraçado enfraquecido pela doença (...), debatendo-se, cada dia de minha vida, entre a dor e a morte’. ‘A 

natureza’, acrescenta ele, ‘que me concebeu para o sofrimento, me legou uma constituição imune à dor para que, 

incapaz de exaurir minhas forças, ela possa sempre se fazer sentir com a mesma intensidade’. É verdade que ele 

sempre teve problemas com seu pênis. Numa carta a seu amigo, o doutor Tronchin, de 1755, refere-se à ‘má-

formação de um órgão, com a qual nasci’. Seu biógrafo, Lester Crocker, depois de um diagnóstico cuidadoso, 

escreveu: ‘Estou convencido de que Jean-Jacques foi uma vítima de hipospádia congênita, uma deformidade do 

pênis na qual a uretra tem uma abertura em alguma região de sua superfície ventral’. Em sua vida adulta, a 

doença se transformou numa estenose, sendo necessário o uso doloroso de um cateter, o que agravava física e 

psicologicamente o problema. [...] Como assinalou um dos biógrafos de Rousseau, ele estava sempre armando 

pequenas armadilhas para as pessoas. Enfatizava suas dificuldades e sua pobreza e então, quando alguém 

oferecia ajuda, simulava, com ar surpreso ou mesmo indignado, ter recebido uma ofensa. Assim: ‘Sua proposta 

gelou meu coração. Você está interpretando erroneamente seus próprios interesses ao tentar transformar um 

amigo num criado particular’. E acrescentava: ‘Não estou de má vontade para ouvir o que você tem a propor, a 

menos que você entenda que eu não estou à venda’. O pretendente a anfitrião, a essa altura embaraçado, era 

então levado a reformular seu convite nos termos de Rousseau. Um dos aspectos da habilidade de Rousseau para 

persuadir as pessoas — e não apenas aquelas que estivessem mais bem posicionadas na escala social — era que 

as palavras corriqueiras de agradecimento não faziam parte do vocabulário dele. Por conseguinte, escreveu ao 

Duque de Montmorency- Luxemburgo, que lhe emprestara um castelo: ‘Eu não o elogio nem agradeço a você. 

Apesar disso, vivo em sua casa. Cada um tem sua linguagem própria - eu já falei tudo o que tinha para falar na 

minha’. O fingimento funcionou magistralmente, tendo a duquesa respondido, de modo a se desculpar: ‘Não é 

você que tem de agradecer - somos o marechal e eu que estamos em débito com você’”. (JOHNSON, 1990, pp. 

12-13, 19, 24 ). 
368

 Cf.: LEWIS, 2006b, p. 103. 
369

 “O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer: Isto é meu, e encontrou pessoas bastantes 

simples para o acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, 

misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando os 

buracos, tivesse gritado aos seus semelhantes: ‘Livrai-vos de escutar esse impostor; estareis perdidos se 

esquecerdes que os frutos são de todos, e a terra de ninguém !’. Parece, porém, que as coisas já tinham chegado 

ao ponto de não mais poder ficar como estavam: porque essa ideia de propriedade, dependendo muito de ideias 

anteriores que só puderam nascer sucessivamente, não se formou de repente no espírito humano: foi preciso 
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historiador Christopher Dawson vê a revolução provocada por Rousseau no pensamento 

Ocidental como uma espécie de religião secular
370

. 

 Essa inversão da natureza humana provocada por Rousseau diviniza o estado de 

natureza e transforma o homem em um ser desligado de seu fundamento divino real. Esse 

fenômeno foi profundamente analisado por Eric Voegelin e tratado como “perda da 

realidade”
371

. E se a relação do homem com Deus é abandonada, também o é a doutrina do 

Pecado Original, que, de acordo com nossa análise anterior, é fonte de ordem da consciência 

individual e da sociedade
372

. Nas palavras de Babbitt: 

O que, evidentemente, embasa a mitologia que Rousseau assim cria é um novo 

dualismo. O dualismo antigo punha o conflito entre o bem e o mal no coração dos 

indivíduos, com o mal tão predominante desde o Pecado Original que convinha ao 

homem ser humilde; com Rousseau, esse conflito é transferido do indivíduo para a 

sociedade
373

. 

 Mas não é exatamente esse aspecto de Rousseau que mais nos interessa, mas aquilo 

que Irving Babbitt chamou de Imaginação Idílica: 

                                                                                                                                                                                     
fazer muitos progressos, adquirir muita indústria e luzes, transmiti-las e aumentá-las de idade em idade, antes de 

chegar a esse último termo do estado de natureza”. 

(ROUSSEAU, link: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000053.pdf. p. 36. Acesso em 

15/03/2015). 
370

 “Rousseau era, ao mesmo tempo, revolucionário e reacionário do tipo de Tolstoi. Ele distanciou-se da 

civilização moderna e do credo do progresso científico em direção à simplicidade de um estrado de natureza 

idealizado, e ainda que acreditasse de forma não menos intensa que Diderot ou Condorcet na perfectibilidade do 

homem e da sociedade, buscava sua realização não para a razão e a organização exterior, mas para a luz interior 
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Ao atribuir piedade ao estado de natureza, Rousseau, na verdade, foi longe para 

justificar  a frase com que abre a discussão desse estado no Segundo Discurso: 

“Vamos começar colocando de lado todos os fatos”. O que é chave para a natureza 

de Rousseau e também para o que passou como ideal para os incontáveis 

rousseaunianos é encontrado na sua declaração de que, incapaz de descobrir um 

homem a seu gosto no mundo real, ele construiu para si mesmo uma “era dourada de 

fantasia”. Sua natureza é, em síntese, o que descobri alhures como projeção de sua 

imaginação idílica
374

. 

 O elemento pastoral das obras de Rousseau, seu vislumbre imaginativo de uma época 

na qual o homem vivia sem conflitos e romanticamente integrado à natureza, fez dele um 

verdadeiro modelo de perfeição para os líderes da Revolução Francesa. Nas palavras 

elogiosas de Robespierre: “Rousseau é o único homem que, graças à altivez de sua alma e à 

grandeza de seu caráter, mostrou ter méritos para desempenhar o papel de professor da 

humanidade”
375

. No entanto, nos lembra, ainda, Babbitt: “O cristianismo tem se esforçado por 

para fazer humilde o homem rico, enquanto o efeito inevitável do evangelho rousseaniano é 

fazer orgulhoso o homem pobre”
376

. 

 Russell Kirk, no empenho de diagnosticar com precisão as “tolices do tempo”
377

, 

associa o conceito de Imaginação Idílica, de Babbitt, à Imaginação Moral de Burke e, ainda, a 

outro importante insight retirado de T. S. Eliot: a Imaginação Diabólica
378

. A Imaginação 

Diabólica é caracterizada pela completa falta de padrões normativos, situação na qual a 

pornografia, a violência desenfreada, a degradação nas relações familiares e amorosas viceja, 

e transforma a cultura de um povo em mera exteriorização do estado da alma de seus 

indivíduos. Mas não só isso: à medida em que a resistência a esse tipo de cultura adoecida vai 

desaparecendo, o produto da imaginação diabólica passa a ser oferecido como a única opção 

disponível: 
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Essa “imaginação diabólica” domina a ficção mais popular hoje em dia; e também 

na televisão e nos cinemas, a imaginação diabólica é pregada e estimulada. Outra 

noite eu hospedado num elegante hotel novo; meu quarto single custou cerca de 

oitenta dólares. Eu poderia sintonizar a televisão do quarto para assistir alguns 

filmes por um extra de cinco dólares. Depois das dez horas, todos os filmes 

oferecidos eram sordidamente pornográficos. Mas mesmo os filmes “permitidos”, de 

antes de dez, sem exceção eram produtos da imaginação diabólica, que satisfaziam o 

desejo de violência, destruição, crueldade e desordem das sensações
379

. 

E isso, certamente, causa a morte espiritual de um povo. 

 Por fim, o que fica evidente é que C. S. Lewis e Russell Kirk, bem como J. R. R. 

Tolkien, G. K. Chesterton, George MacDonald, T. S. Eliot, Eric Voegelin, Edmundo Burke, 

Irving Babbitt, e tantos outros fizeram — amparados nos ombros de gigantes como Platão, 

Aristóteles,  Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino —, foi empreender uma busca 

incessante por restaurar a relação do homem com Deus através da Literatura, da Filosofia e da 

própria Teologia (pois certamente há teologias que separam o homem de Deus). E a Trilogia 

Cósmica de Lewis vai ao encontro de toda essa Grande Tradição, na denúncia que faz, dentre 

outras coisas, da crescente exaltação do coletivo em detrimento dos indivíduos
380

. 
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6. Considerações finais 

E na verdade tempo haverá 

Para que ao longo das ruas flua a parda fumaça. 

(T. S. Eliot) 

  

 A Trilogia Cósmica de C. S. Lewis é uma obra de valor perene. Não só no que se 

refere à Teologia — como dissemos, a importância de Perelandra para a compreensão da 

doutrina do Pecado Original foi atestada recentemente
381

 —, mas também à Filosofia e à 

Literatura. A quantidade de material acadêmico produzido sobre a obra é digna de atenção. O 

primeiro livro escrito sobre a Trilogia foi Pilgrims Through Space and Time, de J.O. Bailey, 

em 1947. Em 1980, Martha C. Sammons produziu um estudo excepcional — A guide through 

C. S. Lewis' space trilogy —, analisando, dentre outros aspectos, o conteúdo bíblico-

teológico; e, ainda hoje, muitas obras são lançadas analisando os aspectos literários (C.S. 

Lewis's Ransom Trilogy: Essays on Genre, de Michael Colling, 2014), filosóficos (C. S. Lewis 

on the Final Frontier: Science and the Supernatural in the Space Trilogy, de Sanford 

Schwartz, 2009) e uma infinidade de outros temas em ensaios e artigos. 

 O vigor de A abolição do homem, o livro mais propriamente filosófico de Lewis, 

parece aumentar a cada dia. Nessa pequena obra-prima de Lewis podem ser encontradas 

reflexões profundas sobre ética, educação, teologia e filosofia. As críticas à Educação de sua 

época são atualíssimas. É possível encontrar ecos da crítica ao cientificismo e outros temas de 

A abolição dos homem em muitos pensadores posteriores, como o próprio Russell Kirk. 

 Uma grande número de pessoas ainda se aproxima do cristianismo através da leitura 

de obras como Cristianismo puro e simples, O problema do sofrimento, Surpreendido pela 

Alegria e Os quatro amores — sobre esta última, há uma interessante conexão entre o 

pensamento de Lewis e do filósofo alemão Josef Pieper (que a traduziu para o alemão), 

sobretudo em seu livro Glauben, Hoffen, Lieben (1986)
382

. Tais obras inspiraram e inspiram 

teólogos, filósofos, literatos, e até músicos em todo o mundo. Na década de 1960 foi escrita 
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uma ópera baseada em Perelandra, com música de Donald Swann, libreto de David March — 

e colaboração do próprio Lewis
383

! —, com apresentações em 1964 e 1969
384

. 

 O sucesso absoluto da série As Crônicas de Nárnia é incontestável. Os sete livros de 

fantasia infanto-juvenil, que narram  as aventuras dos irmãos Pevensie, venderam mais de 

cem milhões de cópias em todo o mundo e foram traduzidas para mais de quarenta idiomas. 

Um exemplo desse sucesso é a amplitude de temas profundos que suscita. Um deles é a 

discussão de Jean Lauand, em seu artigo Rationes Necessariae x Theologia Negativa
385

, no 

qual analisa a primitiva doutrina da Redenção (vigente até Gregório Magno, séc. VII), e que é 

a coluna vertebral oculta (tratada figurativamente) da história mais conhecida das Crônicas: O 

Leão, a Feiticeira e o Guarda Roupa. Outro caso extraordinário é o livro Planet Narnia 

(2010), do professor Michael Ward, da Universidade de Oxford. Ward faz uma análise 

absolutamente inovadora das Crônicas: após longa pesquisa e profundas reflexões a respeito 

de cada uma das histórias — que muitas vezes são tratadas como um conjunto sem unidade —

, Ward constata que a intenção de Lewis era ligar cada uma das histórias a um dos astros da 

cosmologia medieval: Sol (A viagem do peregrino da alvorada), Lua (A cadeira de prata), 

Júpiter (O leão, a feiticeira e o guarda-roupa), Marte (Príncipe Caspian), Mercúrio (O cavalo 

e seu menino), Vênus (O sobrinho do mago) e Saturno (A última batalha). A obra de Ward foi 

aclamada como um marco nos estudos sobre a obras de Lewis. 

 Mas, ao final deste trabalho, gostaria de destacar um aspecto que me parece de 

especial importância. 

 Qual o lugar da Trilogia Cósmica de C. S. Lewis no mundo contemporâneo? Se o 

cientificismo exacerbado de H. G. Wells, Olaf Stapledon e J. B. S. Haldane não tem hoje a 

importância que teve à época, qual a relevância de uma obra que, em linhas gerais, discute os 

descaminhos dessa ideologia? Que influência pode exercer essa obra em um contexto 

completamente diferente daquele vivido por C. S. Lewis?  Sabendo que nossa era é quase 

totalmente dominada pelo fascínio do visual, sobretudo da televisão e do computador, qual o 

sentido de uma obra literária que, justamente, discute os descaminhos da tecnologia? 
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 Podemos arriscar duas respostas. A primeira pode ser encontrada em uma frase lapidar 

de Russell Kirk: “A literatura e a sociedade não conhecem muro de separação”
386

. A literatura 

é a alma de um povo, sempre foi. E quem confirma tal assertiva é ninguém menos que Platão, 

em suas palavras sobre Homero: 

— Por conseguinte, ó Gláucon, quando encontrares encomiastas de Homero, a 

dizerem que esse poeta foi o educador da Grécia, e que é digno de se tomar por 

modelo no que toca a administração e a educação humana, para aprender com ele a 

regular toda a nossa vida, deves beijá-los e saudá-los como sendo as melhores 

pessoas que é possível e concordar com eles em que Homero é o maior dos poetas e 

o primeiro dos tragediógrafos [...]
387

. 

 Em um mundo no qual, aparentemente, a cada dia as pessoas se preocupam menos 

com a literatura — e se falarmos no Brasil, onde 70% da população não leu nenhum livro em 

2014
388

, a situação é ainda pior —, parece utópico pensarmos na possibilidade de sua 

influência. No entanto, seria pessimista demais chegarmos à conclusão de que não há mais 

lugar para a literatura e seu poder de formar o imaginário de uma nação, pois é fato inconteste 

que a fonte de inspiração dos grandes artistas do meio audiovisual é a própria literatura. Não é 

rara a participação de escritores na criação de roteiros para o cinema ou televisão, inspirando 

ou mesmo escrevendo — como é o caso do premiado romancista Cormac McCarthy
389

, ou 

muitos jogos eletrônicos que são inspirados em filmes
390

. 

 Também é verdade que o artista, quando verdadeiramente inspirado — e não é 

necessário entrarmos no mérito da questão, se tivemos em mente alguém como  o próprio 

Homero ou Dante Aligheri (1265 – 1321), em contraposição a um “compositor” de funk 

contemporâneo — é uma espécie de vate; alguém que lê a sociedade e a ela responde com 

arte. Mais do que isto, para o cineasta russo Andrei Tarkovski (1932 – 1986) “O artista é 

sempre um servidor, e está eternamente tentando pagar pelo dom que, como que por milagre, 

lhe foi concedido”
391

. Para Tarkovski, o artista não só lê os dilemas da sociedade e a eles 

oferece uma resposta artística, mas, também, quando as respostas não estão disponíveis, 
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propõe as questões importantes para o debate
392

. Portanto, querendo ou não, a sociedade 

sempre está envolvida nas questões produzidas pela grande literatura, pois esta é um reflexo 

da própria sociedade. 

 Mas isso somente ocorre quando a arte está inserida naquela grande tradição a qual 

eruditos como C. S. Lewis (e o próprio Tarkovski) estava inserido; não um mero passatempo 

sem compromisso com a verdade ou, o que é ainda pior, propagadora de ideologias. E então, 

seguindo as reflexões de Tarkovski — e para aqueles que conhecem os seus filmes, isso fica 

ainda mais evidente —, percebemos que há algo profundamente verdadeiro em suas palavras, 

que reverberam o que lemos nas indagações de todos os pensadores mencionados 

anteriormente: 

A arte nasce e se afirma onde quer que exista uma ânsia eterna e insaciável pelo 

espiritual, pelo ideal: ânsia que leva as pessoas à arte. A arte contemporânea tomou 

um caminho errado ao renunciar à busca do significado da existência em favor de 

uma afirmação do valor autônomo do indivíduo. O que pretende ser arte começa a 

parecer uma ocupação excêntrica de pessoas suspeitas que afirmam o valor 

intrínseco de qualquer ato personalizado.
393 

 Russell Kirk fala da importância de C. S. Lewis e outros escritores na recuperação da 

visão sacramental da existência em uma era profundamente ideológica: 

E em tempos nos quais os professores, nos seminários, nos informam que Deus está 

morto, e que devemos ser totalmente demitologizados, desencantados, 

dessacralizados e desconsagradas — pois esses escolados doutores são superados 

pelas fábulas e alegorias cristãs de Clive Staples Lewis. O que George MacDonald 

realizou um século atrás com Phantastes, Lilith, e (mais importante) suas fábulas 

cristãs para crianças, Lewis reavivou em desafio ao espírito da época. Na trilogia 

Perelandra, a ficção científica se volta contra a ciência dos lógicos; nas crônicas de 

Nárnia, as crianças aprendem muito mais do imaginário e da doutrina cristãs do que 

nunca poderiam aprender na escola dominical. Em O Regresso do Peregrino, 

Bunyan é ressuscitado para batalhar corajosamente contra o temperamento moderno; 

em Till We Have Faces, o significado do amor é definido contra apetites modernos; 
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em O Grande Abismo, somos lembrados de que a maioria das pessoas preferem o 

inferno ao céu.
394

 

 Tais homens de letras nos mostraram que “a imaginação governa o mundo”
395

. 

Portanto, é necessário sempre voltar a eles e seguir os seus passos. 

 A segunda resposta pode ser oferecida com outra pergunta: onde estão os escritores 

religiosos da atualidade? Nos EUA e na Europa pode ser que ainda encontremos alguns, mas 

e no Brasil? Lembrando o famoso dilema da propaganda: a falta de literatura religiosa é 

causada pela falta de leitores ou o contrário? E é claro que estamos nos referindo a escritores 

da estatura de Chesterton, C. S. Lewis, Georges Bernanos (1888 – 1948), Madaleine L’Angle 

(1918 – 2007). Ou mesmo, no Brasil, daquela tradição católica que abrigava Gustavo Corção 

e Octávio de Faria. Não nos cabe aqui avaliar ou menosprezar os trabalhos isolados que, 

certamente, são realizados em nosso país. A questão é somente constatar, concordando com o 

professor e crítico literário americano Gregory Wolfe: 

É minha convicção de que a comunidade cristã, apesar de seus muitos esforços 

louváveis para preservar a moralidade tradicional e a estrutura social, abdicou da sua 

supervisão da cultura e, mais importante, tem frequentemente escolhido ideologia ao 

invés de imaginação quando lida com os desafios do presente
396

. 

 O professor Wolfe lança luz sobre essas questões, nos dando bons motivos para 

produzir o tipo de literatura que C. S. Lewis e outros produziram. Ele argumenta, por 

exemplo, que as pessoas que atualmente estão acima dos cinquenta anos, que nasceram após a 

Segunda Guerra Mundial (que nos EUA e Europa são chamados de Baby Boomers
397

), estão, 

em geral, desiludidas com o niilismo da juventude; a proximidade da morte os têm feito 

reconsiderar muitas certezas daquela juventude alquebrada do pós-guerra, a era ideológica
398

. 
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querem a religião com grandes doses de nostalgia e sentimentalismo, e muitos tendem ao panteísmo, Nova Era 

e/ou metodologias terapêuticas da industria de auto-juda. No entanto, a abertura é melhor que o fechamento, e o 

escritor de fé deve ser grato por ser ouvido mais uma vez em praça pública”. (WOLFE, 2015, p. 103). 

http://history.hanover.edu/courses/excerpts/111napoleon.html
http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/10/veja-caracteristicas-que-marcam-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z.html
http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2013/10/veja-caracteristicas-que-marcam-geracoes-baby-boomer-x-y-e-z.html
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E a tarefa da arte — em nosso caso, a literatura — é restaurar-lhes o senso do transcendente, 

bem como formar o imaginário das próximas gerações. 

 E apesar vivermos, atualmente, em um “mundo único, padronizado, brutalmente 

industrializado, obcecado pela equação de grande produção e grande consumo, guiado por 

políticos débeis e ineficazes, ameaçado por ideólogos e predadores políticos”
399

, “grande é, 

em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos”
400

. E cumpre ao escritor religioso do nosso 

tempo, como fez C. S. Lewis a seu tempo, a tarefa de lutar pela restauração da ordem no 

indivíduo e na sociedade; não através do dogmatismo ou do liberalismo exacerbados, mas da 

imaginação
401

. 

 

                                                           
399

 KIRK, 2011, p. 346. 
400

 BÍBLIA, Lucas, 10:2. 
401

 “A fé deve falar, mas nem na voz ameaçadora do reacionário, nem nos tons débeis e envergonhados  do 

liberal. A transformação é o que a fé e imaginação têm em comum: elas pegam as coisas da vida comum e as 

colocam à luz das questões definitivas de pecado e redenção”. (WOLFE, 2015, p. 115). 
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