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RESUMO

A presente Dissertação é um estudo do discurso civilizatório da obra “De
civilitate morum puerilium” (1530), de Erasmo de Rotterdam (1466-1536), e suas
implicações históricas no contexto de elaboração e difusão deste manual. Através da
inserção de novas temáticas no campo da história, esta pesquisa realiza reflexões
quanto ao aspecto social, religioso e político dos costumes sugeridos por Erasmo.
Dessa forma, analisa-se o processo constante da reelaboração dos códigos
corporais e da respectiva construção simbólica dos significados no século XVI. A
partir destes pontos, é discutido de que modo as novas formas de conhecimento,
dentro da perspectiva humanista cristã, além da própria comunicação, impactam na
vida social difundindo e reforçando uma verdadeira contenção dos corpos, a partir
de uma vigilância que se impõe cada vez mais presente e constante pelos "olhos
ubíquos". Esses "olhos" promovem novas sensibilidades, tais como o embaraço, a
vergonha, o orgulho e a própria distinção, fruto do paradigma quanto à aparência
ideal e, portanto, almejada.

PALAVRAS-CHAVE: civilidade, Erasmo, cortesia, século XVI.

ABSTRACT

The present Dissertation presents a study of the civility discourse in “De
civilitate morum puerilium” (1530), Erasmus of Rotterdam (1466-1536), and its
implications in the compiling context and diffusion of this manual. By the addition of
new themes in the history field, this works performs reflections regarding the social,
religious and politic aspects of the manners suggested by Erasmus. In this way, it is
analysed the continuous process of recriation of body signs and their respective
symbolic construction of meanings in the 16th century. By these aspects, it is
discussed how the new ways of knowledge, under the Christian and humanistic
points of view, besides its own communication, impact the social life spreading and
reinforce a real control of the bodies, from a vigilance which imposes itself more and
more present and constant by the “ubiquitous eyes”. These “eyes” promote new
sensitiveness, such as embarrassment, shame, pride and the own distinction, as a
consequence of the paradigm about the ideal appearance and, therefore, desired.

KEYWORDS: civility, Erasmus, courtesy, the 16th century.
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INTRODUÇÃO

Neste mundo, não se joga xadrez com figuras eternas, o rei, o bispo: as figuras são
aquilo que delas fazem as configurações sucessivas no tabuleiro.1

A presente Dissertação é resultado da problematização do conceito de
civilidade e de suas respectivas ramificações, a partir da obra “A Civilidade Pueril”,2
publicada em 1530, de Erasmo de Rotterdam (1466-1536).3 Sendo a elaboração de
questões, as quais sempre partem de pressupostos do presente, inerentes ao ofício
de historiador, procurou-se nortear o trabalho a partir do questionamento do
surgimento e impacto da civilidade, tendo-se como contexto a reestruturação da
cidade, no século XVI. A partir da ampliação das possibilidades de análises
históricas, as quais passaram a compreender toda atividade humana enquanto
envolvida na trama histórica,4 passou-se a considerar igualmente que os gestos, por
mais naturais que sejam considerados, compreendem de uma história, isto é, advêm
de um processo que perpassa inúmeras construções, sendo significadas e
ressignificadas igualmente.
O historiador Philippe Ariès (1914-1984), na introdução da obra “A Civilidade
Pueril”, acentuou a necessidade de se analisar o discurso da literatura de civilidade
a partir desta concepção processual e dinâmica que envolve toda atividade humana:
“O interesse de que se revestiam estas publicações surpreende o leitor de hoje
habituado a considerar as atitudes exteriores como gestos superficiais, senão

1

VEYNE, Paul, apud CHARTIER, Roger. In: CHARTIER, ROGER. A História Cultural: entre práticas
e representações. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, p.65.
Para a presente análise utilizou-se a tradução portuguesa de 1978, da obra “De civilitate morum
puerilium”. In: ERASMO. A Civilidade Pueril. (Tradução de Fernando Guerreiro). Lisboa: Editora
Estampa, 1978.
2

3

Em relação ao nascimento de Erasmo, há certa divergência entre os biógrafos, alguns apontando
1466, 1467 e até 1468. Erasmo foi um filósofo, teólogo e educador, tendo se destacado por suas
obras de fundo moral/religioso, sendo a mais famosa e comentada Elogio da Loucura, de 1509, obra
elaborada sobre o contexto da Reforma Protestante.
Como o historiador francês Marc Bloch (1886-1944) irá colocar, “A diversidade dos testemunhos
históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que fabrica, tudo que toca pode e
deve informar sobre ele.” (BLOCH, Marc Leopold Benjamin. Apologia da história, ou, O ofício de
historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 79/80.
4

1

inúteis, pelo menos desnecessários”.5 É a partir destas problematizações que temas
envolvendo fontes literárias tornaram-se possíveis. Literatura entendida não como
reflexo puro e nem como distante e absolutamente ficcional de um período, mas sim
inserida e, portanto, fruto de um contexto que proporciona reflexões e sugere
análises do processo histórico. Conforme discute o historiador francês Roger
Chartier:
O texto literário ou documental, não pode nunca anular-se como
texto, ou seja, como um sistema construído consoante categorias,
esquemas de percepção e de apreciação, regras de funcionamento,
que remetem para as suas próprias condições de produção. [...] O
real assume assim um novo sentido: aquilo que é real,
efectivamente, não é (ou não é apenas) a realidade visada pelo
texto, mas a própria maneira como ele a cria, na historicidade da sua
produção e na intencionalidade da sua escrita.6

A obra “A Civilidade Pueril” é considerada um dos primeiros manuais do
gênero, sendo dividida em sete capítulos, que tratam do comportamento tido como
mais adequado a se apresentar nas situações mais comuns do cotidiano, como no
espaço destinado às refeições, à apresentação e à vestimenta, por exemplo. Nesse
manual são registrados conselhos, que partem de uma observação, como o exemplo
a seguir: “Bambolear-se na cadeira e sentar-se umas vezes sobre uma nádega
outras vezes sobre a outra, é adoptar a atitude de alguém que solta vapores, ou que
se esforça por o fazer. Mantém por isso o corpo direito, num equilíbrio estável”. 7 Ou
ainda:
É indigno de um homem bem educado descobrir, sem necessidade,
as partes do corpo que o pudor natural leva a esconder. Quando a
necessidade nos forçar a fazê-lo, devemos dar mostras de um
decente recato – ainda que ninguém nos observe. Não há lugar onde
os anjos não se encontrem! E o que mais lhes apraz numa criança é
o pudor – companheiro e vigilante dos bons costumes.8

5

ARIÈS, Philippe. Introdução. In: ERASMO. A Civilidade Pueril. Lisboa: Editora Estampa, 1978, p.11.

6

CHARTIER, Roger, 2002, op. cit., p. 63.

7

ERASMO, 1978, op. cit., p. 88.

8

Ibidem, 1978, p. 78.
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Há vários modos de perceber e assim analisar o referido trecho, uma vez que
não existe “leitura” no singular, mas sim “leituras” no plural, pois há múltiplas formas
de interpretação. Em um primeiro momento, geralmente há um estranhamento e a
obra parece dotar-se de um caráter irrisório, embora talvez se concorde com a
norma, não há convencimento quanto à forma9 de expressar o costume e a
respectiva observação. O estranhamento é válido, uma vez que ninguém, mesmo os
historiadores, e talvez, principalmente estes, que lidam constantemente com este
tipo de perspectiva, não se encontram senão dispostos no tempo presente. O
passado é colocado a partir de uma visão do presente, isto é, a história se refere ao
“tempo de agora”,10 mudando-se apenas a sua interpretação em referência ao
passado.
Em diálogo com o sociólogo Norbert Elias, percebe-se que o estranhamento,
a repulsa em si é fruto do que denominará de “processo civilizador”, advindo do
processo de interiorização destes costumes, sendo que “é bem possível que nosso
estágio de civilização, nosso comportamento, venha despertar em nossos
descendentes um embaraço semelhante ao que, às vezes, sentimos ante o
comportamento de nossos ancestrais”.11 Este processo de interiorização é o que nos
leva muitas vezes a compreender a repulsa como algo “natural”, sem questionar o
que natural realmente significa. A imposição de normas, sem entrar na problemática
da necessidade,12 já faz com que sua apreensão e consequente prática sejam
efetivamente a negação da própria natureza. O ser humano não nasce dizendo uma
língua específica, gostando de determinadas músicas ou sentando-se devidamente
à mesa. Portanto, estes gestos, por mais “naturais” que pareçam, fazem parte da
construção e respectiva apreensão ou não de determinado costume.

9

A forma sempre deve ser problematizada, não apenas a forma em referência ao modelo escrito,
mas a forma também como suporte da escrita e assim da leitura, possibilitando expandir as
experiências da apropriação do texto, conforme problematiza Roger Chartier. In: CHARTIER, Roger.
A aventura do livro: do leitor ao navegador: conversações com Jean Lebrun. São Paulo: Imprensa
oficial do Estado de SP/ Editora UNESP, 1998, p. 13.
10

Walter Benjamin lembra a importância de compreender a história como inserida em tempos
recheados de “agora”, cujo passado não é homogêneo ou vazio, mas sim repleto de diferentes
consciências históricas. In: BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre
literatura e história da cultura. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012, p. 249/252.
11

ELIAS, Norbert. O Processo civilizador. v. 1. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994, p. 73.

12

Necessidade que também traz o ideal de construção e consequente ressignificação.

3

Entretanto, o costume deve ser entendido como plural, e não enquanto norma
geral, aceita e praticada por todos.13 O historiador inglês Edward Palmer Thompson,
já apontava a necessidade de compreender o costume enquanto singular: “longe de
exibir a permanência sugerida pela palavra ‘tradição’, o costume era um campo para
a mudança e a disputa, uma arena na qual interesses opostos apresentavam
reivindicações conflitantes.14 O costume enquanto construção se encontra atrelado a
outra questão referente ao ideal civilizatório: o ideal progressista. Este ideal por
muito tempo permeou os campos das análises históricas, sendo que a própria noção
de linearidade na história é fruto desta concepção. Assim, a história caminharia para
um único destino viável: o “progresso”. A própria noção deste “progresso” já
apresenta em si a necessária distinção entre o que pertence ou não a este caminho,
cabendo problematizar a hierarquia destas escolhas. No caso da obra de Erasmo,
conforme se discutirá, o contexto apresenta um conflito que se refere à distinção
entre os sujeitos, cujos costumes se refinarão cada vez mais, para impor uma
hierarquia social a partir destes gestos. Cabe ressaltar que na sociedade medieval 15
o gesto possuía toda uma significação própria, atrelada à oralidade que permeava
as relações.
Erasmo não é o inventor das regras de civilidade, mas um dos primeiros a
registrá-la.16 A cortesia, termo que se refere principalmente à prática das regras no
âmbito da oralidade, era necessária para manter as relações sociais e a própria
hierarquia, a qual se fundamentava nestes gestos. A publicação, no século XVI, da
obra “A Civilidade Pueril”, não significou que as regras deixaram de ser aprendidas
13

A exceção muitas vezes demonstra uma regra, e a regra pode demonstrar uma exceção.

14

THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 16/17.

15

De acordo com Jacques Le Goff, o período medieval seria um longo período, o qual se estenderia
até meados do século XVIII. Já outros historiadores em referência à problematização do tempo, já
demonstram a necessidade de se compreender a ressignificação desta temporalidade, que se
“reiventa” constantemente. In: CRUZ, Heloisa faria; PEIXOTO, Maria do Rosário; KHOURY, Yara
Aun. Introdução. In: MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara Aun.
(orgs). Outras Histórias: Memórias e linguagens. São Paulo: Editora Olho D’Água, 2006, p. 17.
16

Assim como o escritor e poeta francês Charles Perrault (1628-1703) em relação a muitos contos
populares advindos do universo oral, em que os registra, embora ressignificando-os a partir de sua
interpretação. Este processo é constante, tanto que os Irmãos Grimm serão responsáveis por
novamente reformular estes contos, a fim de adaptá-los ao universo infantil. Percebem-se claramente
estas diferenças no estudo de Robert Darnton, em sua obra “O grande massacre de gatos”. (In:
DARTON, Robert. O grande massacre de gatos: e outros episódios da história cultural francesa. São
Paulo: Graal, 2011). “A Civilidade Pueril” passa, portanto, pelo mesmo processo, cujo discurso é
reformulado não apenas por Erasmo, mas também por seus leitores, independentemente do possível
desejo inicial do autor perante a obra.
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no universo da oralidade, mas sim que outro universo, o da escrita, se interpõe
nestas relações. Não é porque há a imprensa que todas as pessoas são
alfabetizadas, e nem que apenas estas se apropriam do texto escrito, uma vez que
as leituras eram realizadas frequentemente em voz alta, havendo a assimilação e
respectiva reformulação do texto escrito. Portanto, não se devem anular as
dimensões, em termos de oposição e até de uma possível hierarquia entre a
oralidade e a escrita, mas compreender estas relações enquanto processos
relacionados a sujeitos, os quais reformulam constantemente suas leituras. Em
articulação com Thompson percebe-se esta relação de intercâmbio entre ambas as
dimensões:
Mas uma cultura é também um conjunto de diferentes recursos em
que há sempre uma troca ente o escrito e o oral, o dominante e o
subordinado, a aldeia e a metrópole, é uma arena de elementos
conflituosos. [...] Sempre que a tradição oral é suplementada pela
alfabetização crescente, os produtos impressos de maior circulação –
brochuras com baladas populares, almanaques, panfletos,
coletâneas de “últimas palavras” e relatos anedóticos de crimes –
tendem a se sujeitar a expectativas da cultura oral, em vez de
desafiá-las com novas opções.17

Deste modo, quando se analisa o discurso de Erasmo percebe-se a
diversidade de apropriações e respectivas ressignificações que este promove, como
todo texto. No início da obra existe a dedicatória a um menino nobre, ao qual
Erasmo era o preceptor. Porém, no final da obra, o que é uma diferença em relação
a outras produções do gênero, existe um discurso que passa ao leitor um desejo, o
qual será problematizado, em relação à universalidade da apreensão das regras de
civilidade. Sob esta perspectiva, é que se interroga até que ponto há de fato o
desejo de universalizar este conceito, uma vez que a tensão e a respectiva
hierarquização já se encontra apresentada na própria obra.
No período havia tensões envoltas na questão da hierarquia, se o burguês 18
passava a conquistar cada vez mais espaço em termos de riqueza, como a antiga
17

THOMPSON, E. P.,1998, op. cit., p. 17/18.

Na presente análise se utilizará o termo “burguês”, “burguesia” enquanto referências do século XI,
ante o renascimento do comércio, que possibilitará “a formação de grupos que não dependiam da
terra para sua definição social. Esta se fará, então pelo trabalho e pelo dinheiro.” In: AZEVEDO,
Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Rio de Janeiro:
Lexikon, 2012, p. 73.
18
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nobreza poderia se distinguir? A partir do refinamento cada vez maior, e assim, do
gesto apresentado, é que se passa a identificar os sujeitos e suas respectivas
posições perante a sociedade.19 Além disso, pontua-se a real aplicação destas
regras. Muitas vezes, uma regra constantemente lembrada, escrita, pode significar o
oposto de sua verdadeira viabilidade, isto é, talvez o registro demonstre que a regra
está sendo transgredida e não apreendida. Em diálogo com Roger Chartier, é
possível ampliar esta discussão para a própria noção de cultura, que de modo algum
é homogênea.
A descrição das normas e das disciplinas, dos textos ou das palavras
com os quais a cultura reformada (ou contra-reformada) e absolutista
pretendia submeter os povos não significa que estes foram real, total
e universalmente submetidos. É preciso, ao contrário, postular que
existe um espaço entre a norma e o vivido, entre a injunção e a
prática, entre o sentido visado e o sentido produzido, um espaço
onde podem insinuar-se reformulações e deturpações.20

Portanto, além de considerar o destino da obra, a sua real aplicação e
respectiva apreensão e ressignificação por parte do leitor, cabe discutir a relação da
obra com o que se designa de “cultura popular”. Afinal, sabe-se que a obra impressa
pelo tipógrafo Johann Froben (Frobenius) (1460-1527),21 pertencia à Biblioteca Azul,
que em si trazia esta conotação de “popular”. Compreende-se, como Raymond
Williams, que a “cultura”, assim como outros conceitos,22 “economia”, “civilização”,
passam por um constante processo de reformulação. A cultura concebida como o
cultivo do solo, a economia basicamente como a administração de uma casa, e o ato
de civilizar indicaria a educação do indivíduo, passando a ser atrelado a um ideal
progressista, isto é, a civilização em oposição à barbárie.23 Todas estas dimensões
19

Pierre Bourdieu denominará a apreensão das regras referentes a estes gestos, os quais distinguem
os sujeitos na sociedade, de “capital simbólico”. In: BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do
julgamento. 2. ed. Porto Alegre: RS: ZOUK, 2013.
20

CHARTIER, Roger, 2002, op. cit., p. 182.

21

Johann Froben foi um editor responsável pela edição de algumas obras de Erasmo, em que
trabalharam em conjunto na revisão dos textos de algumas obras como a edição do “Novo
Testamento” (1516) e das Cartas de São Jerônimo (1516). ERASMO. Capítulo 14/Coleção os
pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1972, p. 195.
22

Segundo Raymond Williams, os conceitos se modificam ao longo do tempo, pois os homens
mudam o seu modo de vida, ressignificando suas respectivas ações. Deste modo, o conceito não
deve ser entendido fora do sujeito, mas sim construído e experienciado por este.
23

Porém, Williams demonstra que o conceito de civilização não deixa de abarcar as críticas
referentes a sua “artificialidade” e, à produção não apenas de riqueza, mas de pobreza. WILLIAMS,
Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro, 1979, p. 24.
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são necessárias para observar a cultura como dinâmica e não como um campo
estático. Assim, “popular” deve ser compreendido como um processo que envolve
lutas, trocas, e não determinadas ao uso exclusivo de dada categoria social, seja
uma prática ou forma, conforme observa Stuart Hall.
O perigo surge porque tendemos a pensar as formas culturais como
algo inteiro e coerente: ou inteiramente corrompidas ou inteiramente
autênticas, enquanto que elas são profundamente contraditórias,
jogam com as contradições, em especial quando funcionam no
domínio do “popular”.24

Sabe-se que este tipo de literatura de civilidade fará muito sucesso no
período, sendo a obra copiada, adaptada25 e reeditada diversas vezes, que irá
circular tanto nos campos populares, como ser refinada para um uso mais distintivo.
A partir destas questões, percebe-se a necessidade da concepção de múltiplas
leituras e apropriações do texto escrito, pois mesmo que este seja colocado para um
uso “popular”, é necessário refletir esta concepção e apreendê-la enquanto um
espaço de constante conflito26 entre o que se destina, se impõe ou mesmo se
pretende aos possíveis usos da obra.
Neste meandro pode-se complementar que mesmo que se perceba um
processo de condicionamento, apontado por Norbert Elias, cujos indivíduos passam
a cada vez mais pressionar uns aos outros, através de seus costumes, não se deve
anular a singularidade de cada um. Mesmo que esta pressão, como transcrita
anteriormente, no trecho da obra de Erasmo, em que “não há lugar que os anjos não
se encontrem!”,27 o fato é que esta tensão seja ou não de ordem espiritual, não o é
em termos absolutos. O historiador italiano Carlos Ginzburg, ao analisar o processo
de Menocchio (Domenico Scandella), aponta para esta singularidade do seu sujeito.
Este não podia representar todos os camponeses, mesmo que este fosse seu
ambiente. “Inscrever o caso de Menocchio no âmbito exclusivo da história das
24

HALL, Stuart. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2003, p. 256.
25

Este processo pode ser vislumbrado até hoje, mas com as devidas ressalvas quanto à
periodização.
26

Portanto, há o ideal de circularidade cultural, como coloca Mikhail Bakhtin, havendo pontos de
resistência, mas também de superação. BAKHTIN, Mikhail, apud HALL, Stuart. In: Ibidem, 2003, p.
255.
27

ERASMO, 1978, op. cit., p. 78.
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mentalidades significaria, portanto, colocar em segundo plano o fortíssimo
componente racional (não necessariamente identificável à nossa nacionalidade) da
sua visão de mundo”.28 Em diálogo com Chartier percebe-se a identidade e os
costumes não como algo condicionado em termos totais, mas como fruto de um
intercalamento entre os indivíduos, que juntos constroem e desconstroem suas
representações. “Numa formação como esta, a construção da identidade de cada
indivíduo situa-se sempre no cruzamento da representação que ele dá de si mesmo
e da credibilidade atribuída ou recusada pelos outros a essa representação”.29
A partir do entendimento da existência destas dimensões, procura-se dialogar
com a obra de Erasmo, compreendendo o processo e as conjunturas a partir deste
discurso de civilidade. As discussões referentes à representação destes costumes,
da significação e da consequente ressignificação destas regras, a partir da
perspectiva da apropriação oral e, ou, escrita do texto, contribuiu muito para o
avanço nas problematizações inerentes a qualquer documento histórico. É
importante ressaltar que todo questionamento é envolto em relações de escolhas
perante o historiador, sejam elas referidas ao documento ou a questões de ordem
metodológica, sempre pertencem à esfera política e social do tempo presente. Como
pontuou a historiadora Déa Ribeiro Fenelon: “[...] estaremos produzindo uma história
que será sempre política, porque inserida no seu tempo e comprometida com ele.”30
A partir desta concepção de História, inserindo-se no campo da História
Cultural, é que se desenvolveu a presente pesquisa, tendo-se como fonte primária a
obra “A Civilidade Pueril”, de Erasmo, buscando-se dialogar com outras obras de
sua autoria, além de referenciais teóricos, os quais envolvem diversas áreas do
conhecimento além da histórica, como a sociologia e a filosofia. Dividiu-se a reflexão
em três capítulos, sendo respectivamente: A Civilidade: um ideal urbano, O Contexto
Educacional de Erasmo e A Expressão do Poder através das Atitudes Corporais.
No primeiro capítulo, buscou-se assimilar a produção do discurso de Erasmo
enquanto envolta no ambiente citadino, baseando-se em referenciais teóricos que
28

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as ideias de um moleiro perseguido pela
Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 23/24.
29

CHARTIER, 2002, op. cit., p. 112.

30

FENELON, Déa Ribeiro. Cultura e História Social: Historiografia e Pesquisa. In: Projeto História.
São Paulo, (10), dez. 1993, p. 74.
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indicassem o tipo de cidade tanto real quanto idealizada, analisando o processo de
divisão dos espaços enquanto uma derivação da própria imposição de distinção
social entre os sujeitos. Procurou-se igualmente situar a obra em seu próprio tempo,
discutindo-se a utilização do termo “Renascimento”, dialogando com o historiador
inglês Peter Burke que pontua que “[...] quase todas as características atribuídas ao
Renascimento poderem ser igualmente encontradas na Idade Média, com a qual
tantas vezes é confrontado”.31 Portanto, compreende-se o século XVI menos
enquanto um período de ruptura e mais como uma ressignificação de valores e
ações, que consistem em um eterno contínuo, as quais se apropriam das estruturas
sociais e econômicas já existentes. Além desta perspectiva, no referido capítulo
discute-se a interligação entre os gêneros literários existentes no período e utilizados
por Erasmo. Neste sentido, analisa-se o impacto da imprensa em uma sociedade até
então baseada fundamentalmente na oralidade, e de que forma ambas coexistem e
interferem na sociedade e em sua elaboração literária. Será questionada também a
existência de diferentes formas de apropriações do escrito, problematizando o
destino e as estratégias de comunicação e linguagem.
Já o segundo capítulo se refere a uma análise da proposta educacional de
Erasmo, levando-se em consideração o ensino no século XVI, e em que medida
observam-se continuidades e/ou rupturas. Discute-se a influência das concepções
espaciais, isto é, a cidade enquanto norteadora do desenvolvimento da família, e de
que forma uma nova concepção de infância interfere neste contexto renascentista e
a consequente proposta de educação. Outros aspectos a serem analisados se
referem à influência do contexto de Erasmo e seu respectivo embate religioso, na
elaboração de suas obras.
O terceiro e último capítulo explora a tensão que passa a se estabelecer entre
os indivíduos, e de que maneira a contenção corporal proporcionará uma distinção
através da imagem, utilizando-se a expressão “olhos ubíquos do espelho”, para se
referir à pressão que esta imagem de indivíduo, representada através de seu corpo
promoverá ante as novas formas de sociabilidade. Tal perspectiva será confrontada
com a proposta erasmiana de civilidade, explorando o modo em que o discurso de
civilidade interfere na relação dinâmica entre aparência e essência. Além disso, se

31

BURKE, Peter. O Renascimento. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2014, p. 107.
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questionará a real aplicabilidade destas regras sugeridas por Erasmo, e se elas
constituem um acessório ou se referem a uma necessidade nas relações cotidianas.
Neste ponto, relembrando a frase inicial contida na presente reflexão, do
historiador Paul Veyne, a qual sintetiza as problemáticas discutidas até o momento,
no desenvolvimento desta pesquisa, percebe-se que o tabuleiro enquanto trama
histórica, nunca é realmente o mesmo. Não apenas pela multiplicidade de leituras
que o tabuleiro apresenta, de acordo com o jogador (um possível historiador?),32
mas também de acordo com o panorama da peça, da personagem, sua época e
suas constantes reformulações. Foi a partir desta concepção que a presente
pesquisa foi produzida, mantendo-se em perspectiva a pluralidade tanto das
análises quanto das fontes históricas, procurando tornar o leitor sensível “como ele
próprio o foi – às cores e aos odores das coisas desconhecidas”,33 e que serão
constantemente expostas a novas sensibilidades.

Um historiador que tenta imaginar, e talvez “ordenar” as peças em um tabuleiro, porém percebe
que as peças não se referem a um único lugar, uma vez que na realidade as personagens transitam e
experienciam espaços diversos.
32

33

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p. IX.
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CAPÍTULO 1

A CIVILIDADE: UM IDEAL URBANO

Ouve-se o ressoar de um sino ao longe. As notas
constantes do sino, atravessam variados sons: são
vozes, entretidas entre cochichos e risadas,
discussões e cumprimentos, que negociam e educam.
Passos apressados e olhares esperançosos se
erguem ante esta marca temporal. Tanto os passos
quanto os olhares são variados: jovens e velhos, ricos
e pobres, doentes e saudáveis, mais ou menos
religiosos - mais ou menos civilizados.
Todos podem se encontrar neste espaço comum por
excelência: a rua - local que proporciona o encontro e
o respectivo choque entre realidades tão distintas
entre si. Entre a cidade e o campo há uma passagem.
Esta passagem que se ergue impetuosamente é a
Muralha. Lugar de interligação entre dois mundos e
dois tempos, mas de múltiplas experiências e trocas.34

Citação própria, baseada na leitura de “A cidade na história”, de Lewis Mumford. In:
MUMFORD, Lewis. A cidade na História. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
34
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1.1 A obra “De civilitate morum puerilium” e o contexto citadino do
século XVI
Para que o fundo bom de uma criança se manifeste por todos os
lados (e ele reluz sobretudo no rosto), o seu olhar deve ser doce,
respeitador e honrado; olhos duros são um indício de violência; olhos
fixos, sinal de atrevimento; olhos errantes e vagos, sinal de loucura;
[...] mantê-los parados é indício de um espírito preguiçoso – e disso
acusou-se Sócrates; [...] convém sim que reflitam um espírito calmo e
respeitosamente afectuoso. Não foi por acaso, com efeito, que os
velhos sábios afirmaram: a alma depõem-se no olhar.35

Os conselhos acima podem parecer exagerados, sendo que talvez não se
concorde sobre estes indícios do olhar, principalmente em relação a seu veredito. A
observância relacionada aos “sinais da alma” acima colocados foi transcrita da obra
de Erasmo de Rotterdam “De civilitate morum puerilium”, “A Civilidade Pueril”,
publicada em 1530, tendo sido editada por Johann Froben. Trata-se aparentemente
de uma espécie de manual de boas maneiras, dividido em sete capítulos,36
respectivamente: “Da decência e da indecência de apresentação”; “Do vestir”; “Da
forma de comportamento a ter numa igreja”; “Das refeições”; “Dos encontros”; “Do
jogo”; “Do dormir”. Nele são sistematizados variados conselhos sobre a maneira
mais correta de se portar em sociedade. Tais conselhos partem não apenas de um
mero registro das normas,37 mas também de comparações referentes a outros
comportamentos tidos como condenáveis, o que faz da obra um registro de
observações do cotidiano do século XVI. Este cotidiano que é apontado é citadino. A
palavra civilidade carrega consigo a história de um processo de adaptação a uma

35

ERASMO, 1978, op. cit., p. 71.
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Em relação ao número sete, existe na história grande relação de simbolismos. O mundo, conforme
a concepção bíblica, foi finalizado no sétimo dia. “2 E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua
obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. 3 E abençoou Deus o dia
sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera.” (In:
GÊNESIS. Bíblia Sagrada, op. cit., p. 8.) A educação espartana se iniciava aos sete anos, no caso
dos meninos. É interessante notar que a obra “A Civilidade Pueril” conjuga sete capítulos, que até
apresentam certa graduação (a obra se inicia com o apresentar-se e é finalizada com os modos ao
adormecer). Porém Erasmo, diferentemente da concepção espartana, defendia uma educação que se
iniciasse o mais cedo possível, salientando que se devia ater mais à “alma imortal”, do que ao “corpo
mortal”. In: SOWARDS, J. K. (org.). Collected Works of Erasmus. v. 26. Canada: University of Toronto
Press, 1985, p. 300.
37

Ressaltando-se neste ponto que a existência de normas não anula a possibilidade de sua
transgressão.
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nova formatação de sociedade, revelando diferentes maneiras de se lidar com a
coletividade.
O período histórico que abrange o século XVI é comumente denominado de
“Renascimento”, sendo alvo de muitos debates.38 Usado pelo historiador Jacob
Burckhardt, em sua famosa obra “A cultura do Renascimento na Itália”,39 como um
período de ruptura do pensamento medieval, é questionado por alguns estudiosos
que defenderão a continuidade de uma Idade Média,40 que não segue com rupturas,
mas a partir da noção de um longo desenvolvimento em que os fatos se encadeiam
enquanto

consequentes.41

No

presente

estudo

utilizou-se

o

conceito

de

“Renascimento”, mas compreendendo-o menos como uma ruptura e mais enquanto
a continuidade de um processo histórico que abrange o surgimento de novas
percepções e valores, até então incipientes. Este conceito de uma “longa Idade
Média”, como denominará Jacques Le Goff, é também defendida em parte pelos
historiadores franceses Jean Delumeau42 e Raymond Bloch, este último deixando
38

A presente pesquisa restringe-se a apresentar brevemente alguns pontos da problemática que
envolve o termo “renascimento”.
39

BURCKHARDT, Jacob Christoph. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009.
Atribuiu-se esta terminologia “Idade Média” comumente a Francesco Petrarca (1304-1374), ao
poeta e humanista italiano, que seria o primeiro a se referir a um médium tempus, media tempora. Tal
concepção teria sido empregada pelos humanistas com o objetivo de exaltar o seu próprio tempo,
denominando a Idade Média como um período de intensa obscuridade, em contraposição à
Antiguidade. (In: LE GOFF, Jacques. Uma longa Idade Média. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2013, p. 27). Outro historiador, como Hilário Franco Júnior, frisará também que tal
denominação é elaborada no próprio século XVI, em que há a supervalorização da Antiguidade
Clássica e uma grande expectativa quanto ao próprio período, observando o período medieval
enquanto um “intervalo”, um “tempo intermediário”, citando além de Petrarca, o bispo Giovanni
Andrea Bussi (1417-1475), que se refere em 1469 a um media tempestas, tempo médio, sob um
sentido de “flagelo”, “ruína”. Além destes aponta que Giorgio Vasari (1511-1574), no seu
empreendimento em realizar a biografia dos artistas acaba por popularizar o termo “Renascimento”.
In: FRANCO JÚNIOR, Hilário. A Idade Média, nascimento do ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2006,
p.11.
40
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Segundo Peter Burke, o qual realiza a introdução à obra de Burckhardt, o próprio historiador
chegou a reconhecer alguns pontos que deveriam ser revistos, como a noção de indivíduo como
própria do Renascimento, uma vez que no século XII havia autobiografias, como a do teólogo,
professor e filósofo francês Pedro Abelardo (1079-1142), ao escrever em 1132 “História de minhas
calamidades” (Historia Calamitatum).
(In: BURKE, Peter. Introdução: Jacob Burkhardt e o
Renascimento italiano. BURCKHARDT, Jacob Christoph. A cultura do Renascimento na Itália: um
ensaio. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 31). Entretanto, não se pretende desclassificar a
pesquisa de Burkhardt, o qual é uma referência importante aos estudos do período, mas reconhecer
que cada homem é fruto, como o historiador Marc Bloch já problematizava, de seu próprio tempo, o
que também é válido para a própria historiografia. In: BLOCH, 2001, op. cit., p. 60.
No caso dos estudos de Jean Delumeau, embora este empregue o termo “renascimento”, deixa
claro que não compreende este período como os humanistas o compreendiam, em que o
relacionavam como uma depreciação ao período medieval.
42
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claro sua concordância sob uma perspectiva que se pretendesse menos taxativa, ao
prefaciar a obra de Delumeau:
Renascimento pressupõe, pelo menos, um torpor ou um sono
prévios. Ora, é uma ilusão procurar uma ruptura clara na trama
contínua do tempo. Por isso, deve limitar-se o valor extensivo do
termo à ideia justa e rigorosa da promoção do Ocidente e do rápido
avanço que ele ganha sobre as civilizações paralelas.43

Cada período histórico possui a tendência de se observar enquanto uma
época mais avançada que a anterior, buscando-se o aprimoramento constante das
técnicas. Neste sentido, aqueles que vivenciavam o período medieval não
denominavam seu contexto como necessariamente absolvido pelas “trevas”.
Determinar, portanto, uma periodização requer que se leve em consideração tanto
os aspectos positivos quanto os negativos,44 além de se considerar o pensamento
dominante que consequentemente procura legitimar dada perspectiva da história,
conforme apontará Jacques Le Goff: “O trabalho de periodização obriga o historiador
a levar em conta o pensamento dominante, num espaço tão amplo quanto possível,
dos homens e mulheres que viveram na época considerada”.45 Sob o mesmo
sentido que se discute o uso da palavra “renascimento” para definir este período
histórico, no caso das cidades, a partir do século XI há a utilização do termo, para
definir um possível ressurgimento da cultura urbana. Entretanto, ao utilizar-se o
referido termo, este será igualmente utilizado menos enquanto “sono prévio” e mais
como continuidade e reformatação dos espaços.
Assim, o “renascimento” da vivência urbana se apropria do modelo rural,
camponês existente, transferindo e, consequentemente, ressignificando a dinâmica
entre os espaços, promovendo novas estruturas ante as hierarquias sociais. A
hierarquia que se estabelecia no cotidiano camponês, antes do ressurgimento das
cidades, se dividia categoricamente em estamentos, determinantes, portanto,
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DELUMEAU, Jean. A civilização do renascimento. Portugal: Edições 70, 2011, p. 7.
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Levando-se igualmente em consideração que aquilo que se analisa como positivo ou negativo,
confere sua própria historicidade.
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LE GOFF, Jacques. A história deve ser dividida em pedaços? São Paulo: Editora Unesp, 2015, p.
79. Como também colocará Hilário Franco Júnior em relação aos medievais, “Como todos os homens
de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea”. FRANCO JÚNIOR, 2006,
op. cit., p.11.
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através do nascimento.46 Já no ambiente citadino, iniciar-se-á um processo de
promoção social mais flexível, não apenas ante a crescente burguesia, mas também
entre os próprios camponeses. Conforme indicará o historiador Lewis Mumford por
efeito da nova estrutura social:
“[...] Embora a estrutura social da cidade permanecesse hierárquica, o fato de
que o servo podia tornar-se cidadão livre destruíra qualquer segregação biológica de
classes e provocara uma medida crescente de mobilidade social”.47 Tais
transformações expressam necessidades, valores e funções diversas que
classificam os modelos de vida ascendentes. Sendo a língua expressão fundamental
neste processo, percebe-se não apenas a modificação em relação ao sentido das
palavras, mas a inclusão de termos que definam o nascimento de sensibilidades até
então desconhecidas, começam a surgir, como ocorrerá com o termo “civilidade”. O
sociólogo Jorge Arditi em referência às reflexões de Norbert Elias em sua obra “O
processo civilizador”, dimensiona o poder da palavra enquanto expressão de novas
necessidades, frisando que se as pessoas acabam por adotar uma nova palavra,
estas o fazem porque esta palavra promove expressão a partir de um novo modo de
“estar no mundo”.
Esta visão promove diferentes parâmetros de comportamento, novas relações
de poder e limites emocionais e psicológicos entre as pessoas, proporcionando uma
“nova contextura de relações sociais”.48 Neste sentido, a palavra expressa em última
instância um poder. Este poder que se interpõe é o de um modelo civilizatório que
pretende contrapor o citadino ao camponês. Desde a Antiguidade, como no caso
dos romanos, há esta oposição entre a cidade, o local do civilizado e o campo, local
do rústico. O próprio termo polidez advém do conceito da polis grega, que opõe a
civilização grega citadina aos outros povos, denominados por estes como
Conforme aponta a historiadora Yone de Carvalho, “A hierarquia é, segundo J. Le Goff, uma das
obsessões dos homens medievais. Colocados em determinada condição por Deus, decair era pecado
vergonhoso e ascender sinal de orgulho. A autoridade maior era a da Bíblia, pela qual zelavam as
autoridades encarnadas. À hierarquia ligava-se a obediência”. In: CARVALHO, Yone de. Oralidade e
manuscrita. A perspectiva do narrador como chave de leitura do Tristan de Béroul. In: ANDRADE
FILHO, Ruy de Oliveira (ORG.). Relações de poder, educação e cultura na Antigüidade e Idade
Média, estudos em homenagem ao Professor Daniel Valle Ribeiro. Santana de Parnaíba, SP, Editora
Solis, 2005, p. 61.
46
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MUMFORD, 1998, op. cit., p. 334.
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ARDITI, Jorge. A genealogy of manners: transformation of social relations in France and England
from the fourteenth to the eighteenth century. USA: University of Chicago Press, 1998, p. 3/4.
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“bárbaros”.49 Entretanto, Jacques Le Goff apontará que no contexto da cidade
medieval50 a oposição não se relaciona como na Antiguidade, apenas entre os rustici
e os civis, mas entre os corteses e vilões. Imagem respaldada na inclusão de um
terceiro elemento que é a floresta, conforme pontua a seguir:
Eles opõem de um lado todo o mundo habitado, cultivado e
construído, e do outro as cidades, aldeias, castelos, campos e o
universo inculto, o mundo ambíguo e inquietante que os homens da
Idade Média chamam às vezes de “deserto”, retomando o termo e a
ideologia que ele possui no Oriente monástico, deserto que no
Ocidente cristão é a “floresta”. Frente à ordem feudal ou burguesa,
ele é a desordem.51

O menosprezo ao camponês, neste contexto, é evidente, sendo que o próprio
Erasmo, utilizará como exemplo sua figura para demonstrar alguns costumes tidos
como reprováveis. “Não seja o primeiro a servir-se da travessa que é trazida à mesa.
Deixe para camponeses enfiar os dedos no caldo”,52 ou ainda quando recomenda:
“A voz da criança deve ser suave e bem colocada; não forte, como a dos
camponeses, nem tão fraca, que não se ouça”.53 Deste modo, o campo, embora
tenha uma imagem melhor que a da floresta, que habita o desconhecido e o
perigoso, se opõe aos habitantes da cidade até no nível da expectativa, que é
pautada sob um ideário cristão, como pontuará Jacques Le Goff a seguir.

49

Paolo Rossi, historiador e filósofo italiano, destacou em suas pesquisas a tensão que os costumes
dos mais variados povos estabelecem. Em relação ao termo “natural” destaca, por exemplo, que tal
denominação se encontra mais próxima do “gênero cultural” do que propriamente no “gênero natural”,
enfatizando a construção variável que tal termo engloba. Além disso, irá destacar a influência
ocidental no julgamento dos costumes, e no caso, das escolhas alimentares. “A distinção entre
sociedades civis e sociedades primitivas baseou-se durante certo tempo na antítese entre a
civilização ocidental e a ‘barbárie’ dos não europeus”. In: ROSSI, Paolo. Comer: necessidade, desejo,
obsessão. São Paulo: Editora Unesp, 2014, p. 25.
50

Jacques Le Goff pontua que a partir do século X, e, em especial o século XI, seria o grande período
de “urbanização”, termo este destacado, uma vez que para o referido autor, diante de algumas
exceções, não existiria uma continuidade entre a Antiguidade e o período medieval. In: LE GOFF,
Jacques. Por amor às cidades: conversações com Jean Lebrun. São Paulo: Fundação Editora
UNESP, 1998, p. 16.
51
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1. Bauru, SP: Edusc, 2006, p. 227.
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O que deles se quer é que dê ao senhor e à Igreja aquilo que lhes
deve, isto é, o dízimo, as rendas, e que não seja um criminoso, mas
não se pede quase nada mais. Imagina-se que seus costumes são
abomináveis e não se o concebe colaborando de verdade para o
melhoramento de uma sociedade cristã.54

O desenvolvimento das cidades é paulatino, e conforme indica os estudos
tanto de Jacques Le Goff quanto de Jean Delumeau não existe efetivamente uma
ruptura entre o mundo rural e o mundo urbano, pois há grande interligação entre
ambos: “Em pleno século XVI, o campo ainda se insinua profundamente no interior
das muralhas urbanas”,55 que nada mais representa que o “ponto de encontro de
dois mundos”; “o mundo rural e o mundo urbano, o mundo interior e o mundo
exterior. O portão principal apresentava as primeiras saudações ao negociante, ao
peregrino ou ao andarilho comum”.56 Pode-se perceber tal concepção de
circularidade na própria obra objeto principal da presente pesquisa, quando Erasmo
adverte sobre o comportamento adequado a se apresentar na Igreja:
Sempre que entrares numa igreja deves descobrir-te e dobrando
ligeiramente os joelhos, com o rosto voltado para o altar, saudar o
Cristo e os Santos. Deve-se fazer o mesmo em todos os lados, tanto
na cidade como no campo, sempre que encontrarmos o símbolo da
cruz”.57

Embora a maioria das pessoas ainda permaneça no ambiente rural, o fato é
que a cidade mantém um forte poder de atração, mas também de diferenciação que
se afirmará perante o campo. Em diálogo com Jacques Le Goff percebe-se a
construção de um poder não apenas econômico, mas mental, exercido pela cidade:
Ocorre que estas [as cidades medievais], no início do século XVI,
concentravam talvez 10% da população do Ocidente – 10% apenas.
Mas esses 10% dispunham de um poder criador, um poder de
dominação, um poder de difusão de riquezas, um poder que não era
proporcional aos números da população. Tal como aquelas águas
nas quais se derrama uma gota de corante, que basta para colorir
toda a bacia.58
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O poder de atração quanto às cidades fará com que estas passem a ser de
certo modo planejadas. É neste contexto que ressurge a noção de urbanismo. No
período medieval algumas cidades apresentam esta preocupação de organizar os
espaços. Entretanto, esta noção será novamente colocada em pauta no período
renascentista, principalmente por se referir a um modo de projetar, organizando e
centralizando o poder que emana destas cidades, que são representadas pelo
Estado.59 A própria organização deste Estado fará com que as cortes, por sua vez
instaladas fora do ambiente citadino, na maior parte do tempo, passem a se deslocar
com menos frequência e, assim finalmente adentrem e se estabeleçam na cidade.
Afinal os Estados precisavam de capitais.60 Pensar a cidade implica considerar a
nova, mas também a velha, hierarquia da sociedade. Muitas estruturas continuam as
mesmas, e apesar de ter-se a impressão de uma mobilidade social esta é limitada,
sendo que o próprio poder criador da burguesia de certo modo é reduzido ao desejo
de se imitar e assim ascender à nobreza.
Neste sentido, os próprios livros de civilidade se enquadram neste novo
ambiente social, que reelabora as antigas hierarquias. Conforme Jorge Arditi, os
livros de etiqueta são produzidos em sua maioria por e para membros de grupos
sociais que estejam abaixo dos grupos dominantes, isto é, por e para pessoas que
almejem pertencer a este grupo mais restrito e poderoso na sociedade.61 Portanto, a
cidade também deve apresentar, como era o caso do campo, esta separação entre
os espaços destinados àqueles de maior status. Leonardo da Vinci, por exemplo,
chegou a projetar uma cidade com dois níveis, o primeiro para os trabalhadores e,
em um piso superior, mais calmo e mais limpo, destinados àqueles que obtivessem
maior prestígio social. Esta concepção reflete os tabus medievais referentes a
determinados trabalhos, como colocará Le Goff:
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Os velhos tabus das sociedades primitivas constituem uma base
sólida. Tabu de sangue, que atua sobre os açougueiros, os médicos
e, evidentemente, os soldados. Os clérigos se opõem aos guerreiros.
Tabu da impureza, da sujeira que incrimina os pisoeiros, os
tintureiros, os cozinheiros, as lavadeiras e, para São Tomás de
Aquino, os lavadores de louça! Tabu do dinheiro, que exclui os
mercenários, os campeadores, as prostitutas, mas também os
mercadores, e entre eles os cambistas e, evidentemente, [...]
usurários.62

Estes “tabus” irão refletir não apenas a projeção da cidade, mas a construção
do tipo ideal do habitante da cidade. Desta maneira, não haverá apenas um
norteamento a partir dos “tabus”, mas também a reformulação destes, e do próprio
discurso de acordo com a necessidade, como no caso dos usurários. Esta
modificação no discurso, em ordem de estabelecer o que é ou não pecado, se
encontra na própria noção de céu e inferno, e na posterior criação do purgatório, em
fins do século XII. Conforme aponta Jacques Le Goff, em seu estudo “A bolsa e a
vida”,63 a Igreja modificou o seu discurso de uma “danação eterna” devido a uma
convenção. O fato é que algumas pessoas, no caso estudado por Le Goff, os
usurários, com a aproximação da morte doavam grande parte de seus bens à Igreja
para tentarem ser salvos, pois a usura era condenada assim como outras profissões.
Deste modo, se a Igreja não mudasse seu discurso de que adiantaria doar
bens à Igreja? O que incentivaria as pessoas a isto? Mas, se fosse concedida a ida
ao céu para estes “pecadores”, o que faria com que as pessoas durante a vida
doassem bens à Igreja? Então, neste contexto, a Igreja soluciona o problema com a
criação do purgatório. O prêmio do justo, e, principalmente, do bom colaborador,
seria ir direto para o céu, e o prêmio daquele que só se arrependeu de seus pecados
no fim da vida, mas doou bens à Igreja,64 é a esperança de poder ser salvo,
passando-se por um período de provação, o purgatório, mas podendo ir para o céu
posteriormente. Portanto, os discursos religiosos, políticos, econômicos, se adaptam
às mais diversas situações, retirando o melhor proveito de cada uma delas. Em “A
Civilidade Pueril” Erasmo faz menção aos costumes pouco polidos e, portanto,
62
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condenáveis dos mercadores, sob a figura do “vendedor de salgados”: “Assoar-se à
boina ou a uma banda de roupa é próprio de um camponês; ao braço ou ao
cotovelo, de um vendedor de salgados.”65 Já em “Elogio da Loucura”, registra este
preconceito com os mercadores, como no exemplo a seguir.66
A mais louca e a mais desprezível de todas as classes humanas é a
dos mercadores. Ocupados o tempo com o vil amor ao lucro,
empregam, para satisfazê-lo, os meios mais infames. A mentira, o
perjúrio, o roubo, a fraude e a impostura preenchem sua vida inteira;
apesar disso, acreditam que seu dinheiro deve fazê-los passar pelos
homens mais importantes do mundo; e não faltam frades aduladores
que não coram por lhes oferecer em público os títulos mais honrosos,
a fim de abocanhar uma pequena parte de uma riqueza maladquirida”.67

Os modelos de comportamento nesta sociedade que se formatam no século
XVI, serão indicativos de pertencimento a determinada escala na hierarquia. Neste
sentido, a cidade irá refletir esta concepção através dos projetos arquitetônicos.
Na Idade Média, em geral, distribuíam-se por ruas as corporações
especializadas. O Renascimento, longe de rejeitar esta fórmula,
adoptou-a, mas repensando-a com a ajuda de uma nova noção, a de
higiene. Alberti aconselha: <Nas ruas afastadas que não
frequentamos, devemos alojar os mesteres mais fétidos, como
curtidores, surradores e afins>.68

A hierarquização da cidade remete também a uma visão de domínio perante a
natureza. O campo passa por uma dupla transformação no olhar e no imaginário.
Segundo Le Goff, no imaginário medieval havia certo receio quanto à vastidão do
campo, à floresta, conforme já apontado. Mas, com o fortalecimento das cidades
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passa a se estabelecer cada vez mais um desejo de observar a beleza desta
paisagem não urbana. Esta concepção faz com que o anseio de ordenação, mesmo
que utópica, da cidade seja aplicada ao campo, impondo uma disciplina à
natureza.69 Dentro desta perspectiva, Jean Delumeau, acrescenta: “Mas, à noção de
commoditas, o Renascimento acrescenta a de voluptas. A cidade não deve ser
apenas prática. Convém que seja bela”.70
Esta beleza é influenciada por esta nova visão do campo, que não se
restringe apenas ao intento de imitação da natureza, permitindo que haja a
intervenção neste espaço. Umberto Eco pontuará que o ideal de beleza entre os
séculos XV e XVI se refere aparentemente a ideais opostos: imitação da natureza,
mas também criação.71 “A praça pública, que não se confunde sempre com o
mercado, é realmente o cadinho, o lar da cultura urbana, lugar de trocas, lugar de
criação”.72 Conforme o próprio Albertini colocará a respeito da pintura é necessário
manter a mente e os olhos espertos, sendo “[...] de seu agrado não apenas dar-lhes
similitude, mas acrescentar Beleza, ainda mais que na pintura a vagueza não é
menos grata que exigida”.73 Esta exaltação pelo belo influenciará as reflexões
referentes à cidade, objetivando “[...] submeter a vida dos homens à estrita disciplina
do urbanismo.”74 A disciplina que será idealizada quanto à perspectiva dos espaços
será também pensada em relação ao corpo. É neste contexto que se encontra
inserido o manual de Erasmo. Se na Idade Média a preocupação residia na alma, na
Renascença a preocupação se encontra de certo modo atrelada ao corpo. Não é
uma preocupação relacionada ao embelezamento do sujeito como se compreende
69
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no século atual. Mas, à construção de uma percepção que tenta identificar os sinais
da alma75 através dos movimentos do corpo físico.
Tais movimentos serão estudados cuidadosamente, como demonstra os
tratados de fisiognomonia76 do século XVI, uma vez que “a civilidade possui, pois,
uma base comum com a fisiognomonia: a conduta e os costumes do homem
encontram-se ali definidos pela equivalência entre o homem ‘exterior’ visível e o
homem ‘interior’ escondido”.77 É justamente nestes sinais externos que são, em
última instância, os sinais internos do sujeito, que revelariam a sua alma, que o
discurso de civilidade irá se basear. Daí a necessidade, conforme se discutirá, de se
controlar este corpo. Erasmo adverte, por exemplo, que se caso for dita uma palavra
obscena a criança “deve compor a sua fisionomia de forma a parecer não a ter
ouvido ou, seguramente, não a ter compreendido”.78
A construção destas dimensões são consequências de cultura urbana que irá
se respaldar fundamentalmente nos valores cristãos. Sob este ponto, a cidade
compreenderá, em relação ao cristianismo, certa divergência quanto aos valores
pregados, que serão apontados pelos reformadores da Igreja e pelo próprio Erasmo.
Nos séculos XII e XIII é em oposição à cultura monástica que se construirá uma
cultura urbana, oscilando no nível da imagem entre a “Babilônia”, que representa a
opulência e, “Jerusalém”, a cidade de Deus.79 A sofisticação das Igrejas será
contrária às ordens mendicantes que se insinuam nas cidades. Entretanto, este
projeto logo será sufocado pela própria materialização imposta pela Igreja.
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O papa, não sem artifícios dignos de um estadista, insistiu em fazer
da ordem franciscana um instrumento do poder papal e assegurou
sua subordinação e mesmo sua subversão interior, encorajando um
pesado investimento em convenientes edificações conventuais, no
próprio lugar onde nascera a nova ordem, pois não há modo mais
eficiente de matar uma idéia do que materializá-la bem cedo. A glória
da pintura de Giotto, na Igreja Maior de Assis, oculta a traição a
Francisco, que só estaria à vontade na Igreja Menor.80

A partir desta perspectiva, a estrutura de poder, projetada pela Igreja, pode
ser percebida também em relação à presença do campanário na estrutura citadina.
O sino, que controla o tempo de todos, é um grande regulador das atividades, e
estabelece um poder de certo modo invisível, embora sempre presente, nas
relações sociais. Apesar desta materialização que projeta fisicamente a distância
entre os habitantes, na cidade têm-se a impressão de certa igualdade, pregada pelo
cristianismo. A rua e mais especificamente a praça pública proporcionam estes
encontros, independente do lugar que se ocupa na hierarquia citadina. Diante deste
ponto, “a cidade não é só bela, boa e rica, ela é também o lugar de coabitação
harmoniosa entre as classes, especialmente cavaleiros e burgueses, sob a égide do
rei. É a utopia social urbana”.81
No século XVIII, Rousseau defenderá que a cidade é a sede dos vícios, e
uma vida saudável dependeria da distância, no início do desenvolvimento do
indivíduo, desta cidade. Conforme o filósofo Sidnei Francisco do Nascimento,
Rousseau considerava a sociedade opressora, sendo que o preceptor deveria evitar
o máximo possível o contato com as cidades, as quais seriam repletas de luxo e
ociosidade.82 Porém, Erasmo não propõe uma distância física da cidade, mas sim
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uma distância dos vícios das pessoas ao ressaltar, por exemplo, grande cuidado no
caso da educação das crianças, na escolha tanto da ama de leite, quanto dos
preceptores que a acompanharão em seu desenvolvimento.83 É, assim, para
Erasmo, não uma concepção de que a cidade seria a fonte do vício, mas que abriga
pessoas, as quais podem trazer tanto vícios quanto virtudes.84 É necessário
compreender esta cidade que se formata, e que possibilita o encontro de pessoas
que partilham distintos universos, os quais todos são obrigados senão vivenciá-los, a
contemplá-los. Referente a esta imbricação, pontua Le Goff:
A cidade medieval [...] não é feita somente de pedras, mas em
primeiro lugar de homens, de cidadãos. A história urbana é antes de
tudo uma história humana, uma história social. A história urbana
medieval é resultado da imbricação entre a cidade real e a cidade
imaginária, sonhada por seus habitantes e por seus artistas, filósofos
e literatos.85

Dentro desta perspectiva, do desenvolvimento não apenas da cidade real,
mas da cidade imaginária, seria o tratado de Erasmo relacionado a este desejo de
cidade ideal, tal qual Leonardo e de forma mais acentuada a Thomas More?86 Ou,
ao retratar as pessoas que habitam a cidade, Erasmo não intenciona retratar através
dos maus exemplos, os bons costumes apenas, mas, de certo modo ironizar a
superficialidade das relações sociais, espelhadas em gestos antagônicos à moral
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dos sujeitos?87 Será que sua intenção não seria propor uma desconstrução dos
modelos tidos como exemplares, e que constituiriam a imagem ideal dos indivíduos,
apesar dos vícios que estes porventura apresentassem? Isto é, será que a obra “A
Civilidade Pueril” não se refere mais a um livro de ironia do que a um possível livro
de boas maneiras?

1.2 O gênero literário na “teia da cultura”

“A Civilidade Pueril” é muitas vezes apontada como precursora de um novo
gênero literário, o de civilidade. Distinta dos livros cortesãos aponta um conjunto de
regras a serem seguidas almejando mais alcançar uma sociabilidade, sendo esta
cristã, do que propriamente elaborar um código que se relacione a um dado status,88
embora o domínio e acesso a tais movimentos acabem por causar a distinção.
Há não apenas uma preocupação entre a aparência e a essência do
indivíduo, embora os valores morais sejam colocados em pauta. Isto é, para Erasmo

No título latino da obra “A Civilidade Pueril”, “De civilitate morum puerilium”, nota-se algumas
diferenças quanto a sua tradução. Na obra “O Processo Civilizador”, Norbert Elias traduz como “Da
civilidade em crianças”, em vez de “A Civilidade Pueril”, conforme a obra utilizada enquanto maior
referencial, de tradução de Fernando Guerreiro. Entretanto, há outras possibilidades. No “Dicionário
de Latim da Porto Editora”, é possível chegar ao título “A civilidade natural da criança”, uma vez que
se aponta que “mös”, “möris”, pode-se referir tanto a “costume”, “comportamento” ou ainda “natureza”.
(In: Dicionário de Latim-português/português-latim – Dicionários Acadêmicos. Portugal: Porto Editora,
2014, p. 308.) No “Dicionário do Latim Essencial”, a terminologia “puerilis”, “puerile” (puer), além de
abarcar conceitos como “infantil”, apresenta outras alternativas, como “inconsequente”,
“inconsistente”, “superficial”. A partir desta perspectiva, o título poderia ser traduzido como “A
civilidade dos costumes superficiais”. (In: REZENDE, Antônio Martinez de; BIANCHET, Sandra Braga.
Dicionário do latim essencial. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014, p. 331.) Esta última
possibilidade, enfatizaria muito mais o caráter irônico, em relação à crítica erasmiana da alta
gradação de superficialidade que existia (existe?) entre as relações humanas, e, especialmente,
naqueles ditas “civilizadas”.
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não necessariamente um indivíduo dotado de modos corteses, civilizados, possui
boa índole.89 Como colocará Erasmo ao final do sétimo capítulo:
“Muitas pessoas compensam a grosseria das suas maneiras com outras
qualidades, e as regras que acabamos de citar não são de respeito tão
indispensáveis que não se possa, sem as cumprir, ser um homem honrado.”90 A
civilidade erasmiana se configura de modo crítico aos costumes cortesãos, os quais
não passam, mesmo que aprovados pela sociedade, de uma superficialidade do ser
humano. “Colocar um ou os dois cotovelos sobre a mesa só é desculpável a um
velho ou a um doente; os cortesãos preciosos”,91 os quais segundo Erasmo,
“consideram que tudo o que fazem é digno de nota, permitem-se isso. Mas não lhes
prestes atenção, e não os imites”;92 ou ainda quando recomenda que se deva
“esfregar o pão com a palma da mão e depois parti-lo com a ponta dos dedos é uma
finura que se deve deixar a certos cortesãos”; logo, “corta-o convenientemente com
a faca sem tirar a crosta em redor ou o encetar pelos dois lados, o que é ainda um
requinte.”93
Desta forma, a civilidade procura ensinar um modelo que seja válido a todos.
Por isso, a civilidade erasmiana se baseia em uma simplicidade nas relações que é
de certo modo contrária à opulência, tanto dos civis; “Os ricos que fazem ostentação
do que vestem parecem censurar a pobreza dos outros, e só despertam a inveja”,94
Erasmo aponta esta sua visão de forma explícita na passagem a seguir: “Vemos primeiro o exterior
das coisas; mas virai a medalha: o branco se tornará negro, o negro vos parecerá branco; vereis a
feiúra no lugar da beleza, a miséria no lugar da opulência, a glória no lugar da infâmia, a ignorância
no lugar da ciência; tomareis a fraqueza pela força, a baixeza pela grandeza da alma, a tristeza pela
alegria, a desgraça pelo favor, o ódio pela amizade; enfim, vereis todas as coisas mudar a todo
instante, conforme o lado que vos agradar considerá-las. [...] Quem é que não vê um rei como um
mortal muito rico e poderoso? Mas, se sua alma não é ornada de nenhuma qualidade estimável, se
não está satisfeito com o que possui, não é ele, de fato, muito pobre? Se sua alma está submetida ao
domínio de várias paixões viciosas, não é ele o mais vil de todos os escravos?” In: ERASMO, 2011,
op. cit., p. 42.
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Ibidem, 1978, p. 83. Nota-se uma passagem semelhante na obra do escritor e jesuíta espanhol
Baltasar Gracián (1601-1658), que condena este tipo de exibição. “Não se deve o homem gabar-se
de sua nobreza, honra ou riqueza, e muito menos do juízo; nem de seus feitos ou proezas, ou de seu
passado muito se engrandecer; nem por qualquer propósito enumerá-los como muitos costumam
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subtrair alguma coisa de seus méritos do que arrogar-se um ponto a mais com palavras, pois mesmo
o bem, quando exagerado, desagrada”. (In: GRACIÁN, Baltasar. A arte da prudência. São Paulo:

26

quanto dos próprios clérigos ao ponderar que “as mulheres que arrastam vestidos
com longas caudas são matéria de riso, assim como se desaprovam os homens que
as imitam. Será isso próprio, também, dos cardeais e bispos?”;95 e, acrescenta: “Que
outros o decidam.”96 Tais observações se assemelham a uma ironia já visualizada
em outras obras de Erasmo, a exemplo de “Elogio da Loucura”, percebendo-se
claramente a crítica aos desvios dos valores cristãos.97
Que triste vida levaria um bispo, se resolvesse pensar que a
sobrepeliz que veste, de um branco reluzente, o adverte a ter uma
conduta impecável; que a mitra que lhe cobre a cabeça, e cujas duas
pontas estão ligadas por um único nó, significa que deve reunir
dentro dele a ciência do Antigo e do Novo Testamento; que as luvas
em suas mãos mostram que estas devem ser puras e isentas do
contágio do mundo na administração dos sacramentos; que seu
báculo é o símbolo do cuidado contínuo que deve ter com o rebanho
que lhe foi confiado, e sua cruz, o signo da vitória que deve ter
conquistado sobre as paixões! Todas essas reflexões e outras da
mesma espécie não oprimiriam o pobre prelado com inquietações e
desgostos? Os bispos de hoje não são tão bobos; pensam em
apascentar-se eles mesmos, deixando a Jesus, aos vigários e aos
monges mendicantes o cuidado de apascentar seu rebanho;
esquecendo facilmente que a palavra bispo significa trabalho,
solicitude, vigilância, mas lembrando-se muito bem disso quando se
trata de arrecadar dinheiro.98

Roger Chartier em seus estudos sobre a civilidade destacou as variações
semânticas que a palavra apresentou ao longo do tempo, destacando três
possibilidades principais de análises. A primeira baseada nos radicais “civil”,
“civilização”, “civilizar”, “cívico”, se aproximavam mais da noção dos costumes que
proporcionavam a oposição entre os ditos civilizados e a “barbárie” dos não
civilizados. A segunda forma se refere a “civil”, “civilmente”, que segundo Chartier
também acaba por englobar os conceitos de “honesto”, “polido”, “cortês”, “gracioso”,

Editora WMF Martins Fontes, 2009, p. 30.) Outra passagem em Elogio da Loucura, Erasmo ironiza a
preocupação das pessoas em relação ao luxo em sua apresentação: “Alguns querem passar por ricos
em público, embora em casa não tenham o que comer”. In: ERASMO, 2011, op. cit., p. 76.
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ERASMO, 1978, op. cit., p. 81.
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Ibidem, 1978, p. 81.
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Erasmo irá destacar a importância do sentimento nos indivíduos, em contraposição à aparência.
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sentimentos não faltem”. ERASMO apud HUIZINGA. In: HUIZINGA, Johan. Erasmo. Lisboa:
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“afável”, “bem-educado”, recebendo posteriormente a oposição de “rústico”. Este
aspecto, portanto, denota mais a exterioridade dos sujeitos. O terceiro aspecto da
noção de civilidade se liga aos substantivos “honestidade”, “conveniência” e
“polidez”, destacando-se também sua relação a questões éticas, como a “moral”,
“virtude” e a “honra”, além de proporcionar as oposições entre público e privado. O
filósofo Jean Claude Margolin também irá destacar as possibilidades a que
“civilidade” se encontra relacionada, apontando para duas formas de compreensão.
A primeira, como derivado de “civilização”, “civilizar”, “cívico”, do latim civitas, que se
refere à qualidade de civis ou cidadão, civilidade esta que repousa sobre um Estado
de direito que se opõe à barbárie, ao despostismo ou à tirania. De outro modo “civil”,
“civilité”, “civilmente”, se relaciona mais à polidez, cortesia, às atitudes externas do
sujeito. Entretanto, Margolin questiona se realmente é possível separar a parte
externa do sujeito de seu interior, que engloba tanto a índole quanto a própria
“qualidade intelectual”.99
Porém, Erasmo não chega a nomear sua civilidade, embora diferentemente
da cortesia, a civilidade erasmiana se volta mais a um princípio ético, em referência
à proposta de universalidade, mesmo que se questione a real aplicabilidade destas
regras a todos. Sob esta concepção, destaca Chartier o caráter moralizador, que se
volta à educação das crianças, cujos livros passaram a ser utilizados para a
afirmação da escrita, isto é, nas escolas. No projeto da “Enciclopédia”100 de Denis
Diderot e Jean Le Rond D’Alembert, a palavra “civilidade” possui sua definição
atrelada a “polidez” e “afabilidade”, havendo distinção entre a polidez, voltada à
corte, e a civilidade voltada a todos.

Civilidade, polidez, afabilidade, são maneiras honestas de agir e
conversar com outros homens na sociedade. [...] A civilidade e a
polidez consistem numa certa conveniência nas maneiras e na fala,
tendendo a agradar e a indicar a consideração que temos uns em
relação aos outros. Sem necessariamente emanar do coração, elas
dão aos homens sua aparência e o fazem parecer por fora o que
deveria ser interiormente. Trata-se, segundo La Bruyère, de uma
certa atenção para com nossa fala e nossas maneiras a fim de
contentarmos os outros. A civilidade não diz tanto quanto a polidez,
MARGOLIN, Jean-Claude. Les traités de civilité. In: KUSHNER, Eva (org.). L’Époque de la
Renaissance, 1400-1600. Amsterdam: John Benjamins, 2010, p.197.
99

100

DIDEROT, Denis. Enciclopédia, ou Dicionário razoado das ciências, das artes e dos ofícios. V. 5:
Sociedade e artes. São Paulo: Editora Unesp, 2015.
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sendo desta apenas um caso particular. É uma espécie de temor de
errar, de ser visto como homem grosseiro: civilidade é um passo para
ser estimado e polido. Daí que, no uso desse termo, a polidez parece
reservada às pessoas de corte e de qualidade, e a civilidade às
pessoas de condição inferior, à maioria dos cidadãos.101

As críticas relacionadas à oposição e entre a aparência e a essência serão
longamente discutidas com o passar dos séculos. Esta distância, e mesmo
pomposidade dos modos, que passam a ser vistos como exacerbados e até inúteis,
não deixam de constar na própria definição de civilidade que foi apresentada acima.
Assim, há críticas quanto à “civilidade cerimoniosa”,102 cujos autores registram esta
aplicabilidade a alguns cortesãos.
Li livros sobre a civilidade tão carregados de máximas e preceitos
associados ao cumprimento dos deveres, a ponto de me fazerem
preferir não a prática dessa civilidade inoportuna, que eles elogiam
tanto, mas a rudeza e a grosseria. Quem não pensaria como
Montaigne? “Gosto de seguir as leis da civilidade, mas não tão
covardemente a ponto de minha vida permanecer constrangida. Elas
têm algumas formas penosas que não deixam de ter graça, desde
que nos esqueçamos delas por comedimento, e não por erro.
Sempre vi homens incivis com muita civilidade, assim como
importunos corteses. É, de resto, uma ciência tão inútil como a arte
de se conduzir em sociedade. Ela é como a graça e a beleza
conciliadora dos primeiros traços da sociedade e da familiaridade e,
por conseguinte, abre-nos a porta para nos instruir por meio de
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JAUCOURT. Civilidade, Polidez, Afabilidade. In: DIDEROT, 2015, op. cit., p. 41/42. Montesquieu
destacará o valor da civilidade que se pretende mais abrangente que a polidez, ao mesmo tempo em
que indica o seu papel distintivo. “A civilidade vale mais, neste sentido, que a polidez. A polidez bajula
os vícios alheios e a civilidade evita que deixemos os nossos à vista: é uma barreira que os homens
erguem entre si que os impede de se corromperem.” MONTESQUIEU apud HAROCHE. In:
HAROCHE, Claudine. Da palavra ao gesto. Campinas, SP: Papirus, 1988, p. 15.
A “etiqueta” na obra “Enciclopédia”, de Diderot e D’Alembert, é definida enquanto um cerimonial
que procura regulamentar os “deveres exteriores”, de acordo com a posição social. É interessante
notar que na obra esta será definida fundamentalmente enquanto as regras que se relacionam a
exterioridade do sujeito, no ambiente nobre. Duclos que define o termo justifica o uso da etiqueta
enquanto forma de se perpetuar a própria nobreza de maneira mais adequada. “Mas, como a
nobreza e muitas outras distinções tornaram-se hereditárias, aconteceu de as crianças não terem o
mérito de seus pais; na distribuição das posições, houve necessariamente abusos que nem sempre
eram juízes das considerações que desejavam possuir e dos deveres que teriam que cumprir: a boa
ordem, a própria filosofia e, por conseguinte, a justiça obrigaram a estabelecer regras de
subordinação. [...] Assim, a etiqueta, sendo um abrigo contra o desprezo pessoal, é também uma
salvaguarda para o verdadeiro mérito; e, o que é mais importante, ela é responsável pela
manutenção da boa ordem”. (DUCLOS. Etiqueta. In: DIDEROT, 2015, op. cit., p. 50.) No atual
“Dicionário do Latim Essencial”, o prefixo “ciuilitas”, “ciulitatis”, (ciuis), que se define como “civilidade”,
“sociabilidade”, também irá apresentar a possibilidade de se referir a “cortesia”, o que indica o
processo constante de ressignificação dos termos.
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exemplos de outrem, bem como para explorar e produzir nosso
exemplo, se ele tiver algo de instrutivo e comunicável.103

Identificar o gênero literário mantendo o foco destas imbricações, é menos
uma tentativa de defini-lo e mais de compreendê-lo dentro da perspectiva da “teia da
cultura,”104 isto é, de compreender as constantes reformulações e ligações
contextuais que toda obra apresenta. Pode-se observar a transição, a partir desta
obra de Erasmo, entre “cortesia” e “civilidade”, sem haver o abandono de um código,
mas o processo de ressignificação. Sob este ponto, a civilidade ao incorporar os
códigos corteses, os reelabora, proporcionando-lhes uma nova projeção de homem.
Homem este citadino e, segundo a sociabilidade projetada por Erasmo,105 um
homem que não vive mais enclausurado, sendo a civilidade um código voltado a
todos. A experiência citadina irá proporcionar esta possibilidade, sendo a rua e, mais
especificadamente a praça pública, o local cuja socialização dos indivíduos, isto é,
onde o bom comportamento, a boa apresentação serão necessários. Existe sim,
uma diferença social e a consequente incorporação de status entre os indivíduos no
século XVI. Mas, o processo de urbanização e o ideal humanista, projetarão uma
imagem de homem que não necessariamente se circunscreve a dada escala na
hierarquia social. O humanismo, e, no caso erasmiano, o humanismo cristão106 se
voltará à elaboração de um código que se pretende, pelo menos em parte, universal.
Buscava-se ressaltar e esclarecer os reais valores pregados pelos primeiros
cristãos, em relação à necessidade da simplicidade em que se pautou a vida de
Jesus.
Todo repassado de fina ironia, ele ataca a imortalidade e a ganância
que se haviam apossado do clero e da Igreja, o formalismo vazio a
que estavam reduzidos os cultos, a exploração das imagens e das
103

JAUCOURT, 2015, op. cit., p. 42.

A historiadora Yone de Carvalho, em seu trabalho intitulado de “Teias de Tempos e Sentidos. As
Versões Literárias Francesas da Legenda de Tristão e Isolda na Idade Média Central” (2010), é
necessário compreender a produção textual enquanto envolta na “teia da cultura”, compreendendo as
imbricações culturais que envolvem a criação literária, e que são inerentes a toda análise histórica.
Logo, ao analisar a obra erasmiana é importante atentar o contexto, pois a inteligibilidade da obra se
encontra atrelada ao seu “universo cultural”. In: CARVALHO, Yone de. Teias de Tempos e sentidos:
Os Textos da legenda anglo-normanda de Tristan no século XII. 244 f. (Tese – Doutorado em
História). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010, p. 11/13.
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In: SEVCENKO, 1994, op. cit., p. 22.
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relíquias, o palavrório obscuro dos teólogos, a ignorância dos padres
e a venda das indulgências. Segundo essa corrente, o cristianismo
deveria centrar-se na leitura do Evangelho (Erasmo publicou em
1516 uma edição do Novo Testamento, apurada pela crítica
filológica), no exemplo da vida de Cristo, no amor desprendido, na
simplicidade da fé e na reflexão interior.107

Esta perspectiva essencialmente cristã e humanista pode ser observada na
obra “A Civilidade Pueril”, em que Erasmo claramente prega os valores da
simplicidade e do embate entre essência e aparência, a partir de algumas
passagens que possuem referências tanto da Antiguidade Clássica,108 em relação
às comparações, autores que utiliza, “aguarda portanto um pouco; é bom que uma
criança se habitue a dominar o seu apetite. Eras por isso que Sócrates, mesmo já na
velhice, nunca era o primeiro a beber de um vaso”;109 “Basta-nos dizer que é
característico dos imitadores de Apicius cortar, de todas as peças, apenas os bons
bocados”;110 quanto a partir de sugestões baseadas na Bíblia. Um exemplo é no
quarto capítulo, referente a como se portar diante das refeições, quando Erasmo
indica o modo mais adequado de procurar se sentar à mesa, o qual muito se parece
com a “parábola dos primeiros assentos”.111
Cede de boa vontade a honra que te é feita, de te sentares em
primeiro lugar; convidado a tomar um lugar de maior distinção,
escusa-te brandamente; se insistirem, por diversas vezes e com
convencimento, e se a pessoa que te fizer tal pedido gozar de
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Ibidem, 1994, p. 22.

Como em alguns dos exemplos a seguir: “Aguarda, portanto um pouco; é bom que uma criança se
habitue a dominar o seu apetite. Eras por isso que Sócrates, mesmo já na velhice, nunca era o
primeiro a beber de um vaso”. In: ERASMO, 1978, op. cit., p. 90/91. “Basta-nos dizer que é
característico dos imitadores de Apicius cortar, de todas as peças, apenas os bons bocados”. In:
Ibidem, 1978, p. 92.
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(Parábola dos primeiros assentos/ Lucas Cap. 14). “Os primeiros lugares 7 Reparando como os
convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: 8 Quando por alguém fores
convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar; para não suceder que, havendo um
convidado mais digno do que tu, 9 vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: Dá o lugar a
este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. 10 Pelo contrário, quando fores convidado, vai
tomar o último lugar; para que quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, senta-se mais para
cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. 11 Pois todo o que se exalta será
humilhado; e o que se humilha será exaltado”. In: Novo Testamento. Bíblia Sagrada: antigo e novo
testamento. (tradução de João Ferreira de Almeida). São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, p.
95.
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alguma autoridade, aceita com modéstia, resistir mais seria sinal de
obstinação, e não de educação.112

O manual de Erasmo, assim que publicado, serviu de base para outros
manuais do gênero, iniciando um novo tipo de savoir-vivre, a civilidade. Este gênero
fez muito sucesso, tendo a obra inspirado novas publicações em países como
França e Alemanha. O sucesso do gênero literário de civilidade demonstrou uma
necessidade destas regras. Sabe-se que, mais do que higiene os lugares na
sociedade e seu consequente status necessitavam ser redefinidos. É claro que este
modelo já era passado através de tratados filosóficos, como o de Plutarco “Tratado
de Educação da Juventude”, e mesmo através de outros modelos, como “O
cortesão”, de Baltasar Castiglione (1528) e, posteriormente à obra de Erasmo,
“Galateo” (1558), de Giovanni della Casa. Conforme pesquisa de Jacques Revel:
Tão logo publicada, A civilidade pueril torna-se um Best-seller pelos
padrões do século XVI. Quase em seguida é impressa em Basiléia,
Paris, Antuérpia, pouco depois em Frankfurt, Leipzig, Cracóvia. E
adaptada com maior ou menor liberdade, anotada em 1531 pelo
humanista Gisbertus Longolius em Colônio, organizada na forma de
perguntas e respostas por Hadamarius em 1537, compilada ou ainda
republicada sob a forma de trechos selecionados; e sempre atinge
públicos tidos como diferentes. Sobretudo, é logo traduzida para o
alemão em 1531, para o inglês (edição bilíngue) no ano seguinte,
para o francês e o tcheco em 1537, para o holandês em 1546. No
total, um mínimo de oitenta edições e catorze traduções, várias
dezenas de milhares de exemplares antes de 1600, produzidos e
difundidos, sobretudo na Europa setentrional, com excepcional
concentração no Norte da França, nos Países Baixos e na Alemanha
renana”.113

Mais até do que distinguir, impõe-se uma disciplina sobre o corpo, isto é, uma
nova percepção. “Mas é essencial sublinhar que as ‘boas maneiras’ também formam
‘uma linguagem ou um discurso que cria – mais do que se contentaria em regulá-las
– as categorias da percepção e da experiência corporais’ ”. 114 A partir do século
112
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XVII, entretanto, os manuais passam a ser cada vez mais direcionados a um grupo
específico, muito diferente do caráter universalista colocado em Erasmo. Um
exemplo, apontado pela pesquisadora Maria Cecília Barreto Amorin Pilla, revela a
particularidade de um tratado que voltasse seu discurso a leitores que não
necessariamente pertencessem à corte:
São exemplos as obras: "O guia dos cortesãos"; de Nervèze, de
1606; o "Tratado da Corte", de Refuge, de 1616; o "O honesto
homem ou a arte de agradar à corte", de Nicolas Faret, de 1630; "O
novo tratado da civilidade que é praticado na França entre as
pessoas honestas", de 1671, escrito por Antoine Courtin, este último
trazendo uma particularidade importante ao preocupar-se tanto com
os leitores frequentadores da corte, quanto àqueles que mesmo sem
desejar frequentá-la deveriam conhecer e praticar suas maneiras".115

O direcionamento cada vez mais específico é absolutamente compreensível.
A época de Erasmo é um período de constantes reformulações de ordem social.
Portanto, ao planejar e mesmo observar os gestos e a superficialidade de muitas
ações cotidianas, criticando-as, Erasmo, e isto se apresenta em parte na obra “A
Civilidade Pueril”, objetivou apresentar um modelo de civilidade que abrangesse não
apenas os gestos, mas também a conduta em termos morais. A obra é dedicada a
um menino nobre,116 embora Erasmo deixe claro que sua intenção não é direcionar
todos os seus conselhos ao próprio príncipe; “[...] do que tenho para te dizer nem
tudo te interessa tu que és filho de príncipes e nascestes para reinar!”;117 mas sim o
utilizando como exemplo de grandeza, estimular o uso das civilidades a outras
crianças: “Não será para eles um fraco encorajamento saber que os filhos dos
príncipes se alimentam, desde a juventude dos mesmos estudos que eles e se
experimentam na mesma liça.”118
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PILLA, Maria Cecília Barreto Amorin. Manuais de civilidade, modelos de civilização. In: História em
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Disponível em:
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No período em que a obra de Erasmo é escrita, século XVI, um gênero
literário que já possuía grande visibilidade era o “espelho dos príncipes”,119 voltado
exclusivamente a educação destes que seriam os futuros governantes, em que
apresentavam conselhos de cunho político, religioso e social, tidos como
fundamentais ao exercício do que se compreendia enquanto um bom governo.
Conforme a pesquisadora Lucimara Leite, tais escritos eram didáticos e tinham o
objetivo, como o próprio nome indica, de servirem de apoio e modelo para o
comportamento dos príncipes.
[...] a palavra miroir era frequentemente empregada no título de obras
de edificação teológica ou moral e que se integravam ao gênero
didático. No século XII, foi usada para designar manuais de
educação moral, de ampla abrangência, que visavam uma formação
geral. Tratava-se de ‘espelhos’ que tentavam oferecer ao leitor a
imagem de seu próprio ideal. Tais tratados de educação eram
conhecidos também como specula principium ou miroirs de prince,
livros de ética, etiqueta e política destinados à educação dos
príncipes [...]. Poderíamos dizer que o espelho apresenta modelos de
comportamento que devem ser refletidos e copiados, desde os atos
mais simples do cotidiano até aqueles que estavam voltados a uma
formação mais ampla e geral.120

Ressalta-se que tanto os livros compostos pelo gênero literário “espelho dos
príncipes” e aqueles destinados a “civilidade”, possuem um discurso inicial voltado
aos homens e não às mulheres. E os livros que se destinavam ao universo feminino
possuíam diferenças nos tipos de conselhos, como nos apontará Lucimara Leite; “As
Segundo estudos de Lucimara Leite, a palavra “espelho” advém de finais do século XII, de uma
passagem agostiniana, que cita São João (Epístola I,1), “O que era desde o princípio, o que temos
ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos
apalparam, com respeito ao Verbo da vida [..]”, In: Novo Testamento. Bíblia Sagrada: antigo e novo
testamento. (tradução de João Ferreira de Almeida). São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969, p.
284; Tal passagem, segundo a autora interpõe a “[...] a ideia de que devemos procurar conhecer as
virtudes para assim tentar fazer de nossas vidas um reflexo daquilo que acreditamos ser a
representação divina”. (LEITE, Lucimara. Christine de Pizan: uma resistência. Lisboa: Chiado
Editorial, 2015, p. 19.) O filósofo Sidnei Francisco do Nascimento observa justamente esta ligação
entre o divino e o homem, no caso o príncipe, que deveria refletir os bons princípios, de acordo com
um ideal cristão, em que se espelharia a imagem do próprio Deus. Conforme apontará, “O governante
bom deveria servir como modelo de virtude e empreender todos os seus esforços para manter a
felicidade e o bem-estar da coletividade. [...] Assim como a imagem de Deus, o príncipe sábio e
íntegro estaria sempre disponível para as necessidades públicas porque possuiria a luz de uma inata
sabedoria. Assim como o sol ilumina os demais corpos celestes o governante deve zelar pelo bem
público e a prosperidade do Estado. O príncipe cristão semelhante à imagem de Deus se manterá
distante das paixões, pois é dotado de todos os gêneros de virtudes”. In: NASCIMENTO, Sidnei
Francisco do. Espelho dos Príncipes: Ética e Filosofia Política. 2015, p. 2.
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versões destinadas às mulheres primavam mais pela excelência do comportamento
moral do que pela arte de governar”.121 Tal perspectiva pode ser observada em
alguns manuais até o século XIX, em que trazem uma divisão em relação a ordem
dos conselhos dada a homens e mulheres, como é o caso do “Código do Bom-Tom,
ou, Regras de civilidade e de bem viver no século XIX” 122, de Roquette, que
dispõem, ao final da obra de conselhos separados entre os sexos.

Bem a meu pesar, meu filho, te separo hoje de tua irmã para te dar
algumas advertências em particular. Bem quisera eu fazê-lo como
até aqui, porém como nossos costumes, de acordo com a natureza,
não prescrevam a vós ambos os mesmos deveres pessoais, sou
obrigado, para completar minhas instruções, a dirigir uma em
particular a ti, assim como o farei igualmente a Eugênia”.123

Portanto, pode-se perceber certa semelhança entre este gênero no discurso
de Erasmo, que se dirige primeiro ao príncipe, e depois, o que diferencia o referido
tratado, às outras crianças. Tal modelo é consequência, conforme demonstrará Le
Goff, da necessidade de se reestruturar a própria família no contexto citadino.
É na cidade que se passa da família ampliada à família nuclear, mas
os grandes burgueses concebem um governo à imagem de seus clãs
familiares. O “bom governo” tende a imitar o modelo do príncipe
justo, num espaço mais restrito no qual se podem diversificar as
experiências políticas, com a exceção da heresia.124

Retornando à questão da universalidade, Jacques Revel pontua três
inovações relacionadas a esta obra de Erasmo, seu direcionamento às crianças,
sendo a segunda a indistinção perante elas, e a terceira o fato de propor um código
que seja universal.125 O fato de Erasmo escrever às crianças já se refere a uma
inovação, pois no período o foco quanto ao direcionamento das obras, neste
período, são os adultos. Segundo Margolin o período renascentista irá consagrar um
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ROQUETTE, J. I. Código do Bom-Tom, ou, Regras da civilidade e de bem viver no século XIX.
São Paulo: Companhia das Letras, 1997. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 357.
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125

REVEL, 1991, op. cit., p.172/174.
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número alto de análises a estes adultos, que são aqueles destinados a participar da
vida civil e cívica, em contraposição às crianças que não exercem ainda sua
atividade em sua comunidade familiar ou escolar.126 No caso da obra erasmiana, os
conselhos são voltados para as crianças e o autor justifica sua decisão através de
uma passagem bíblica que evoca os ensinamentos do Apóstolo Paulo:
“Dado que o grande São Paulo não teve preconceitos em por três vezes se
transformar, para ser útil a todos, também eu não devo sentir maior dificuldade em
me rejuvenescer de tempos em tempos, por amor da juventude”. 127 Como já
colocado por Ariès128 há um estranhamento ao analisar esta obra, dentre as obras
erasmianas, justamente pelo teor de sua mensagem, que como pontuará Erasmo,
se refere à “parte mais modesta da filosofia”.129 Porém, é à educação desta
juventude que Erasmo direciona o seu discurso, destacando a importância de não
relegar o processo educacional do indivíduo, pois “com efeito, a fonte de toda a
virtude consiste numa educação diligente e aprimorada”.130 A questão da
inexistência, pelo menos na intencionalidade, da distinção entre essas crianças,
pode ser observado ao final da obra ao reafirmar não apenas o valor da civilidade,
quanto ao frisar a potência do homem em escolher seu comportamento.
Aqueles que a sorte fez plebeus, pessoas de condição humilde, e
mesmo camponeses, devem esforçar-se tanto mais por compensar
com as boas maneiras as vantagens que o destino lhes recusou.
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MARGOLIN, op., cit., 2010, p.199.
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ERASMO, 1978, op. cit., p.69. A passagem completa se encontra no Novo Testamento: 19.
Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 20
Procedi, para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus; para os que vivem sob o regime
da lei, como se eu mesmo assim virasse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não
esteja eu debaixo da lei. 21 Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com
Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 22 Fiz-me fraco
para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por
todos os modos, salvar alguns. [...] In: Novo Testamento. Bíblia Sagrada, op. cit., p. 204.
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ERASMO, 2008, op. cit., p. 31. No século XVII, François de La Rochefoucauld (1613-1680),
desenvolveu atividades ligadas à nobreza, sendo considerado militar, político, escritor e filósofo, mais
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é uma embriaguez contínua: é a febre da razão”. In: BRAGA, Antonio C. La Rochefoucauld e La
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Ninguém escolhe o seu país ou o pai, mas todos podem conquistar
qualidades e boas maneiras.131

Sob esta perspectiva Erasmo não poupa críticas nem aos nobres. Na obra
“De Pueris”, salienta o menosprezo dado a uma boa educação, mesmo entre os
mais abastados, ‘Para que filosofia?” – contestam – ‘Eles já estão batejados pela
fortuna!’. A verdade é bem outra.”,132 acrescentando que a educação é importante a
todos, mas imprescindível àqueles que venham a se responsabilizar por um bom
governo, “Quanto mais locupletados tanto maior a necessidade de valerem-se dos
préstimos da filosofia. Quanto maior o navio e mais carga transporta, tanto mais urge
a presença de piloto experimentado”.133 A ausência da proposta de instrução dada
por Erasmo em relação aos camponeses134 também é denunciada, por exemplo,
quando novamente em sua obra “Dos Meninos”, indica a falta de comprometimento,
quanto a educação das crianças, em especial dos meninos.135
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Jean de La Bruyère (1645-1696), exerceu também a função de preceptor, vivenciando o ambiente
da nobreza e, a exemplo de La Rochefoucauld, realizou algumas críticas, presentes em sua obra
“Caracteres ou Costumes deste Século”, de 1688. Em relação aos camponeses, Bruyère adota uma
postura diferente ao evidenciar as diferenças entre os conhecimentos, mas não menos importantes.
“Na cidade, a educação é feita numa indiferença grosseira pelas coisas rurais e campestres. Mal se
sabe distinguir a planta do cânhamo da planta do linho, o trigo do centeio, e um e outro do sorgo: é
suficiente saber alimentar-se e vestir-se. Não fales à maioria dos burgueses de searas, nem de
árvores de corte, nem de videiras, nem de pastagens, se quiseres ser entendido: para essas pessoas
de fazenda, de tarifas, de dinheiro e a outro de requerimentos, de requisições, de convocação e de
processos. Conhecem o mundo só pelo que nele existe de menos belo e menos interessante;
ignoram a natureza, suas origens, seus progressos, suas dádivas e sua generosidade. Sua
ignorância é muitas vezes voluntária e baseada na estima excessiva que professam por seus talentos
e sua profissão. Não há tão vil profissional que, no fundo de seu escritório sombrio e enfumaçado e
com o espírito ocupado em alguma trapaça, não desdenhe o trabalhador que goza do ar livre, que
cultive a terra, que a semeia e que faz abundantes colheitas; se porventura lhe falam dos primeiros
homens ou dos patriarcas, de sua vida campestre e de sua economia, fica espantado que alguém
tenha conseguido viver nesses tempos em que não havia ainda advogados, nem tribunais, nem
presidentes, nem procuradores. Não compreende como é que se passava então sem cartórios, sem
audiências e sem botequins”. In: SILVA, Antonio Geraldo da. Caracteres ou Costumes deste Século,
de La Bruyère. São Paulo: Editora Escala, s/d, p. 129/130.
Tanto a obra “A Civilidade Pueril” quanto “De Pueris” apresentam um discurso voltado aos
meninos. Embora no processo educacional exista o papel da mulher na formação da criança, este
papel é visto como secundário. Algumas críticas podem ser observadas nas obras em algumas
passagens, como por exemplo, “O silêncio é o melhor adorno das mulheres, e mais ainda das
crianças”, (ERASMO, 1978, op. cit., p. 95.), ou em “De Pueris”, “Loucura mais desatinada ainda é
entregar os filhos, como sói ocorrer, aos cuidados de mulherzinha ébria para aprenderem a ler e a
escrever. Já repugna à natureza que a mulher domine os homens. Acima de tudo porque nada mais
peculiar àquele sexo que, ao ser perturbado pela ira, enfurecer-se com muita facilidade e só aquietarse depois de saciada pela vingança.” In: Ibidem, 2008, p.84.
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De outro lado, como não ver um comportamento perverso e
contraditório naqueles que se empenham, com muito afã, no cultivo
de lavouras, na edificação de casas, na criação de cavalos,
consultando, a propósito, o parecer de peritos com longa vivência na
área, mas ocupam-se, muito de leve, em instruir e educar os próprios
filhos aos quais, no entanto, tudo se destina. Pior. Nem sequer se
valem do próprio discernimento, nem se aconselham junto a pessoas
atiladas, como se estivesse em questão coisa de somenos que
pudesse ficar aos cuidados de mulherzinhas ineptas ou de homens
vulgares. Até parece reeditarem o absurdo de mais se preocupar
com o sapato do que com o pé ou de usar requinte no asseio das
vestes sem atentar para a saúde do corpo.136

A partir desta perspectiva humanista,137 própria do século XVI, é que se
percebe a crença de Erasmo quanto ao poder da educação e do próprio homem.
Sob este ponto, conforme se discutirá mais especificamente nos próximos capítulos,
observa-se que o conjunto de seus escritos se relaciona muito com uma
metodologia de educação que valoriza a potencialidade do indivíduo, e ao fazê-lo
projeta um ideal de sociedade em contraste com as mazelas por ele denunciadas.138
Tais aspectos, embora enfatizados na obra de Erasmo, já se encontravam em parte
revelados pelo gênero anterior de cortesia.
Os livros cortesãos ingleses davam a seus leitores instruções sobre
as bases autênticas do cavalheirismo, e embora reconhecessem em
geral o fato de que nascimento e riqueza eram em muito levados em
conta, eles enfatizavam excessivamente (em si ou em combinações
variadas) o papel da virtude, da educação, da fé e de boas maneiras
não forçadas como sendo os direitos devidos ao status de
cavalheiro.139

Steven Shapin, historiador da ciência, destaca que no século XVI havia dois
tipos de gêneros que eram recorrentes: os livros cortesãos e os textos médicos
populares. Segundo o referido autor, ambos os textos, embora aparentemente
136

Ibidem, 2008, p. 28.
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No caso de Erasmo, um humanismo cristão.
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Tais incidentes foram registrados por Erasmo. Em Deventer, por exemplo, Erasmo relata que um
Tutor que o cobrou de uma ofensa de que este jamais sonharia em fazer e o açoitou. Tal incidente,
acrescenta Erasmo, que o fez perder o amor pelo estudo, o deixando depressivo. In: SOWARDS, J.
K. (org.). Collected Works of Erasmus. v. 25. Canada: University of Toronto Press, 1985, p. XXXV.
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SHAPIN, Steven. Nunca Pura: Estudos Históricos de Ciência como se Fora Produzida por
Pessoas com Corpos, Situadas no Tempo, no Espaço, na Cultura e na Sociedade e Que Se
Empenham por Credibilidade e Autoridade. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2013, p. 262.
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distintos, dialogam entre si ao apresentarem que o cuidado com a saúde também
deveria ser o atributo de um homem cortês, ou no caso erasmiano, do homem
civilizado conforme aponta a seguir: “O Príncipe Cristão de Erasmo devia fugir de
‘bebida e comida excessivos’. Castiglione dizia sem rodeios que era ‘bem sabido’
que idealmente o ‘Cortesão não deveria professar-se como um grande comilão ou
bebedor”.140; assim “aquilo que era considerado como sendo bom para alguém era
também considerado moralmente bom.”141 Na própria obra “A Civilidade Pueril”,
Erasmo coloca: “Começar por beber numa refeição é próprio de bêbados que bebem
não porque tenham sede, mas por hábito. É não só inconveniente como mau para a
saúde.”142 O atrelamento entre moral e saúde, que é fruto de uma nova percepção
corporal, que será aprofundada no terceiro capítulo, já encontra suas origens a partir
do século XII, cujos regulamentos de higiene e urbanismo se intensificam no
contexto da experiência citadina.

143

O surgimento da cortesia já implica na

elaboração de um código que regule os comportamentos tidos como mais
adequados, que propõe preceitos de uma simples urbanidade, fundamental a
qualquer convivência humana.
A vida habitual da comunidade não era senão permanentemente
controlada por um poder. O termo “polícia” não tinha, o que hoje lhe
damos, de intervenção permanente. Não havia ninguém
particularmente destacado para as funções de polícia – ou melhor,
cada um assegurava-se em parte, e na circunstância para si e para
os seus. A vida ter-se-ia tornado intolerável, sobretudo nas condições
de promiscuidade física da época, se o costume não impusesse a
cada um uma certa disciplina. Esta disciplina era exposta, em
pormenor, por um código não escrito, que tinha por função evitar as
usurpações, o embaraço e as opressões. Era necessário manter e
fazer respeitar um espaço de liberdade entre os indivíduos; era
preciso fazer corresponder às situações prováveis – inclusive o amor
e a morte – modelos que bastava seguir, sem se ter de improvisar –
ou, pelo menos, sem se ter de dizer tudo e recomeçar do zero. A vida
na comunidade dependia do respeito por este código de
comportamento costumeiro.”144
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Sob este contexto, é importante destacar que o discurso que se interpõe é um
discurso cristão. Tanto o gênero literário de cortesia quanto o de civilidade, e o
próprio discurso da saúde, são frutos deste ambiente cristão que se propõe a regular
o corpo e, assim a alma.145 Em diálogo com Jacques Le Goff percebe-se esta
concepção medieval: “o corpo é considerado a prisão e o veneno da alma. À
primeira vista, portanto, o culto ao corpo da Antiguidade cede lugar, na Idade Média,
a uma derrocada do corpo na vida social.”146 Neste sentido, o surgimento do gênero
literário, envolve uma tensão social entre estas esferas. Tensão esta já apontada na
presente pesquisa a partir da reestruturação da sociedade e do surgimento da
burguesia. Afinal, como apontará Elias, se não mais as vestes, que promove a
distinção através da visibilidade do poder econômico, em uma sociedade cuja
ascensão social passa a ser uma possibilidade, o que poderia diferenciar os
indivíduos? É justamente a civilidade, o domínio cada vez maior do corpo que passa
a ser ponto de diferenciação.
Portanto, o discurso embora voltado, no caso erasmiano, a certa
universalidade, será reelaborado e, a exemplo do gênero de cortesia, cada vez mais
voltado a um público específico, conforme já apontado. Este grupo reelaborará as
regras de convivência social procurando sofisticá-las e, assim significá-las a ponto
de serem cada vez mais restritas, valorizando este novo código. Em diálogo com o
historiador Roy Strong pode-se observar este intento: “Como se observou, a velha
aristocracia sentia-se ameaçada tanto pelas famílias recém-enobrecidas quanto pela
proliferação de uma burguesia rica. A resposta foi aumentar a pompa como meio de
preservar a casta”.147
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Por muito tempo, as doenças foram tratadas como castigos divinos. A pessoa doente era alguém
condenado por uma possível falta, dentro da perspectiva cristã.
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STRONG, Roy C. Banquete: uma história ilustrada da culinária dos costumes e da fartura à mesa.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004, p. 91. O historiador Daniel Roche em suas pesquisas
relacionadas à aparência e mais especificamente às vestimentas, destaca o embate que passou a se
estabelecer diante da inserção crescente da burguesia, que adquiria títulos de nobreza (fidalgos),
embora os modos continuassem burgueses. Tal embate é ilustrado pela peça de Molière, “Burguêsfidalgo”, do dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), cuja trama se baseia na tensão
entre os espaços destinados à nobreza, que exigiam além da indumentária adequada, costumes que
atestassem o seu pertencimento, isto é, o seu status. Como destacará Roche, ante o papel da
personagem principal “Monsier Jourdain”, o fidalgo, “a peça iniciou um debate sobre imitação social: a
ninguém era seguro assumir as roupas de figuras públicas ou de mestres da ostentação”. (In:
ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). São
Paulo: Editora Senac SP, 2007, p. 103.) Logo, embora houvesse a possibilidade de ascensão social,
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Ao pontuar-se que o livro de Erasmo inaugura um novo gênero literário, de
civilidade, não é esquecer suas bases, como o “espelho dos príncipes” e suas
consequentes derivações, como os manuais de etiqueta e os próprios tratados de
pedagogia. Significa, pois entendê-lo dentro de uma teia literária que revela não
apenas o pensamento do autor como também o de sua própria época, o que explica
o fato de a obra também poder ser apontada como de ironia. A historiadora Régine
Pernoud aponta esta versatilidade da literatura medieval, cujos autores, mesmo ao
escreverem “verdadeiros tratados de filosofia”, não deixaram de utilizar a ironia em
seus textos, como uma forma de revelar não apenas a sociedade, mas também seus
sentimentos.
Essa espécie de travessura natural que tornava os nossos
antepassados incapazes de se manterem sérios até o fim: no
seguimento de um grave tratado sobre os diferentes pesos em uso e
as suas equivalências, encontramos, por exemplo, esta conclusão
inesperada, acrescentada de sua própria autoridade por um copista
que torcia por certo o nariz à sua tarefa: et pondus est mensura, et
mensuramodit anima mea [e o peso é a medida, e eu detesto a
medida] ! Outro, no seguimento de uma obra de filosofia, formula
tranquilamente este desejo sem vergonha: Scriptori pro pena sua
detur pulchra puella. [Pudesse o copista, pela sua pena, ser
presenteado com uma bela rapariga] ! Tudo isto sem transição, na
mesma escrita que o resto da obra, e em manuscritos destinados a
graves personagens.148

Na referida obra de Erasmo, diversas passagens causam estranheza,
principalmente em relação às comparações que realiza quanto aos comportamentos
por ele denunciados. Entretanto, é necessário compreender o que Norbert Elias
denominará de “processo civilizador”, isto é, a interiorização dos costumes, fazendo
com que as observações de Erasmo tragam justamente certo constrangimento.
Embora até se concorde com o costume, não se aprova a forma de dizê-lo. Elias
pontua que seria “[...] bem possível que nosso estágio de civilização, nosso
comportamento, venham despertar em nossos descendentes um embaraço
semelhante ao que, às vezes, sentimos ante o comportamento de nossos

existiam entraves que se referiam ao refinamento de outros códigos, além da aparência relativa à
indumentária.
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ancestrais”.149 Contudo, pode ser que Erasmo não necessariamente registre os
costumes

de

seu

tempo

pelo

fato

de

poder

dizê-los

sem

acarretar

constrangimento.150 Mas, que talvez a ironia e o riso também estejam presentes de
forma intencional em suas comparações, o que não significa excluir a tese de Elias
quanto ao processo de interiorização, mas acrescentar também esta dimensão do
texto, como os exemplos a seguir: “É preciso ter o cuidado de ter os dentes limpos;
embranquecê-los com a ajuda de pós é completamente efeminado; esfregá-los com
sal ou alúmen faz mal às gengivas; lavá-los com urina é um costume espanhol”.151;
“Há quem, ao rir, mais pareça relinchar – o que é indecente. Diremos o mesmo
daqueles que riem abrindo horrivelmente a boca, enrugando as faces e descobrindo
toda a queixada: é o riso de um cão, ou um riso sardônico”.152; ou ainda: “Os cabelos
não devem cair sobre a fronte, nem esvoaçar sobre os ombros. Puxá-los para acima
abanando a cabeça, mais próprio parece de um cavalo que agita a crina [...]”153;
“Não se roem os ossos com os dentes, como fazem os cães; limpam-se com a ajuda
de uma faca”.154
Por conseguinte, a obra de Erasmo deve ser compreendida dentro da
perspectiva da “teia da cultura”, isto é, analisar o discurso através destas
imbricações que não produzirão um gênero literário específico, mas que ao dialogar
com seu tempo, possibilitarão diversas derivações, tais como a própria oralidade e a
ironia, e dentre os gêneros literários o de cortesia e de espelho dos príncipes, e,
destacadamente, o de civilidade.
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1.1

As “chaves de leitura”: as diferentes apropriações do escrito

A partir do advento da invenção da imprensa, em meados do século XV, a
apropriação do conhecimento paulatinamente modificou-se, em três aspectos
principais: a difusão das ideias, o distanciamento na passagem dos saberes e a
comunicação, que passa a ocupar outro espaço, além da oralidade. Tais
transformações são importantes ao analisar o tratado de Erasmo e o discurso de
civilidade, que participa desta nova conjuntura social que proporcionará, ao longo do
tempo, grande força à palavra escrita. No século XVI, época da publicação da
“Civilidade Pueril”, a experiência com a palavra escrita já se encontrava bastante
difundida, pelo menos entre as camadas sociais mais abastadas que tinham mais
acesso tanto à educação literária quanto aos livros impressos. Conforme pontuará
Peter Burke:
No início da Idade Média, o problema havia sido a falta de livros, a
escassez. No século XVI, foi o oposto. Um escritor italiano queixouse em 1550 de que havia “tantos livros que não temos nem tempo de
ler os títulos”. Os volumes eram uma floresta em que os leitores
podiam se perder, de acordo com o reformador João Calvino (150964). Era um oceano o qual os leitores tinham de navegar, ou uma
enchente de material impresso em que era difícil não se afogar.155

Dentro dessa “enchente de material impresso” começaram a ser elaboradas
“bibliografias impressas”156 que objetivavam compor uma espécie de dossiê sobre o
que já havia sido publicado, como forma de orientar os futuros leitores. A publicação
passa também a ser controlada, diferentemente dos primeiros tempos, buscando-se
a identificação do autor e de seu conteúdo, como demonstrara o surgimento do
“Index” (Index Librorum Prohibitorum), índice de obras proibidas pela Igreja Católica,
em 1559. É importante destacar que a proteção intelectual para o autor em relação a
sua obra surgiu a partir de uma conjuntura, que procurava responsabilizar o autor
pelo conteúdo de sua obra, e não assegurar necessariamente sua propriedade
intelectual, como colocará Roger Chartier, “para identificar e condenar aqueles que
155
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eram seus responsáveis, era necessário designá-los como autores”.157 Logo, “o
autor encontra-se exposto ao perigo pela sua obra”.158 A difusão do escrito encontra
também uma transição relacionada à perspectiva do homem e do saber. No período
medieval, o autor de certo modo se anula perante a obra, que advém
fundamentalmente da inspiração divina, cujo “[...] escritor não era senão o escriba de
uma Palavra que vinha de outro lugar”.159 Sob este ponto, a historiadora Yone de
Carvalho irá apontar a importância da palavra, isto é, da oralidade no contexto
medieval.
Na sociedade e cultura medievais, a palavra – e a Palavra de Deus
em especial – era fundamental: o Verbo de Deus era Palavra
transmitida pelo Livro. E, nessa cultura, ligava-se essencialmente à
fala, à voz e ao gesto: para os cristãos, a Palavra chegava à
oralidade através da liturgia, e da pregação.160

Já no período moderno, principalmente com a pressão do escrito em relação à
responsabilidade de seu conteúdo, há uma distinção entre o “escritor” e o “autor”,
que caracteriza uma identidade própria ao escrito.161 Como facilitador desta
divulgação, em que vale também lembrar a relação do livro enquanto uma
mercadoria, isto é, enquanto um produto que será vendido, e que nos primórdios da
imprensa, sua posse poderia indicar certo status. Surge então a chamada “Biblioteca
Azul”, formada por livros comumente conhecidos como mais baratos, que serão
destinados a um público que se encontra mais afastado das cidades, e, portanto,
menos letrado.
É sabido que, por volta do século XV, os meios cavalheirescos e da
corte atribuíram tanta importância a este código que os passaram a
escrito, para melhor fixar e transmitir. Claro que havia diferenças
entre os preceitos dos meios cortesãos e os dos meios populares, o
respeito pelo conjunto, contudo, era tão necessário a uns como as
outros. Aliás, quando os códigos de porte e de compostura foram
adoptados pela cultura escrita e convertidos em literatura impressa,
retornaram, sob essa nova forma, à tradição oral de que tinham
157
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emergido. A partir do começo do século XVI, os livros de civilidade,
em papel azul, passaram a fazer parte das mercadorias dos
vendedores ambulantes que os vendiam nas aldeias a
semianalfabetos, ainda ligados à oralidade.162

Entretanto,

a

intenção

da

impressão

destes

livros

azuis

não

visava

especificamente a estes leitores tidos como “populares”. Conforme discutirá Chartier,
convém problematizar que a circulação de obras neste meio não se restringe a um
público específico, “[...] o repertório dos livrinhos de Troyes não é em si de
“populares”, uma vez que são compostos de textos de origens diversas e que cada
um deles visa a uma eficácia, uma leitura, um público particular.163 Assim, os livros
que compreendem a Biblioteca Azul, são livros adaptados em sua maioria, com
textos incompletos e que serão vendidos também pelos mascates, o que contribuiu
para a aproximação e respectiva apropriação do universo escrito por estes leitores.
Como pontuará Delumeau:
Ao <livro-jóia> de outros tempos, ricamente iluminado mas reservado
a uma camada restrita da sociedade, sucedeu o <livro-utilidade>,
menos nobre pela matéria-prima e pela apresentação mas
incalculavelmente mais barato, que passou a ser um meio poderoso
– e verdadeiramente revolucionário – de difusão da cultura.164

Entretanto, dentro desta conjuntura cabe ressaltar que além da distância que
a obra escrita proporcionará em relação ao leitor e o autor em termos físicos, há
também uma distância de ordem intencional, uma vez que os objetivos iniciais do
autor pouco impactam: o que importa é a produção de significado que o público dará
à obra. Isto é, os significados de uma publicação, mesmo envolvidos em uma
relação ampla, que proporcionam múltiplas experiências, muito dependerá da
recepção desta obra. Deste modo, como coloca Chartier: “antes de mais nada, dar à
leitura o estatuto de uma prática criadora inventiva, produtora, e não anulá-la no
texto lido, como se o sentido desejado por seu autor devesse inscrever-se com toda
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a imediatez e transparência, sem resistência nem desvio, no espírito de seus
leitores.”165
A obra de Erasmo é escrita em latim, e conforme já exposto anteriormente, é
dedicada a um menino nobre, sendo que ao finalizar a obra, Erasmo expressa um
desejo que poderia ser compreendido enquanto universalizante, ao pontuar que os
menos afortunados, que não tiveram acesso ao tipo de educação gestual proposto,
possam adquirir este conhecimento a partir da leitura e prática das normas indicadas
pela obra. A questão que se coloca, é como uma obra escrita em latim, língua esta
pouco acessível à maioria da população, poderia alcançar os “plebeus, pessoas de
condição humilde e mesmo camponeses”?166 Será que os potenciais leitores de
Erasmo seriam apenas os próprios nobres, apesar de suas intenções impressas ao
final?
O latim entre o período medieval e início da era moderna, enquanto língua
erudita, restringia seu domínio a um número reduzido de pessoas, dotando aquele
que possuía tal habilidade uma sensação de pertencimento e identidade. O latim
após o ano 360 d.C., cuja língua até então utilizada pelos eruditos era o grego,167 foi
usado pelos juristas, oficiais, diplomatas e viajantes, sendo assim a língua oficial
destas profissões como a Justiça e a Administração, sendo considerada a principal
língua da diplomacia. Este aprendizado proporcionava tanto um sentimento de
pertencimento, quanto de exclusão, por parte daqueles que não o podiam entender.
Cabe ressaltar que a palavra “iletrado” vem do latim illiterati que não significava
analfabeto, mas “ignorante no latim”.168 Como pontuará Peter Burke: “O fato de os
acadêmicos de Lisboa a Cracóvia se corresponderam em latim dava-lhes o
sentimento de pertencer a uma comunidade internacional que descreveram como a
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República das Letras ou a Comunidade Unificada do Aprendizado (Respublica
Litterarum).”169
É importante ressaltar que na conjuntura do século XVI, os protestantes
questionavam a utilização constante do latim, principalmente nos ritos religiosos.
Logo, o vernáculo fora associado ao protestantismo e o latim ao catolicismo. Desde
cedo se estimulava nas universidades católicas a utilização do latim: “Esperava-se
que os garotos falassem latim em sala de aula e até no pátio de recreio, e um
espião, conhecido como ‘lobo’ (lúpus), deveria informar ao professor se alguém
falasse o vernáculo”.170 Erasmo participa deste movimento e embora este não possa
ser considerado um protestante, apoiando a reforma em alguns pontos, adota uma
estratégia de comunicação que não contrarie o seu pertencimento, mas que ao
mesmo tempo proporcione a difusão de seus escritos. Quando Erasmo escreve em
latim, ele não deixa de conhecer a perspectiva e o movimento que se fazia de
tradução no período.171
Os escritores, na época, precisavam escolher que língua empregar.
Erasmo e Lutero representam duas estratégias e, na verdade, duas
concepções de comunidade, que podem ser descritas como
horizontal e vertical. (Lindberg, 1984, p.149) Erasmo escolheu a
extensão geográfica. Como falante nativo de uma pequena língua,
ele elegeu o latim para transmitir sua mensagem à República das
Letras, em outras palavras, aos leitores letrados na maioria dos
países da Europa, de Portugal à Polônia e da Inglaterra à Hungria.
Lutero, que também escreveu em latim para o público letrado,
dedicou-se mais ao vernáculo para atingir profundidade social, para
ser ouvido pelas pessoas comuns ou, como ele costumava dizer, “o
homem comum” (der gemeine Mann) no mundo falante do alemão.172

Sob esta perspectiva, Erasmo escreve em latim, pois está escrevendo para a
maioria dos letrados, que potencialmente poderão traduzir a obra a outros idiomas
proporcionando diferentes experiências. Diferentes, pois neste sentido, o suporte e a
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edição constituem experiências diversas de se apropriar de uma obra, como é o
caso da Biblioteca Azul. As duas estratégias de comunicação, a erasmiana e a
luterana, conforme transcrita acima, constituíam grande embate de ideias no século
XVI, pois era difícil romper o tradicionalismo e a comunidade criada a partir desta
linguagem.
Galileu Galilei, por exemplo, deu início à sua carreira acadêmica com
um livro publicado em latim, o Sidereus nuncius [Mensageiro Sideral].
Mais tarde, verteu o texto para o italiano para ampliar seu público
local. Essa mudança de estratégia – de erasmiana para luterana,
podemos dizer – provocou protestos de um de seus admiradores
alemães, Mark Welser, que não podia mais compreender as palavras
do mestre.173

As discussões referentes à apropriação do escrito perpassam também a
dimensão da oralidade. Longe de perder seu poder, em certo sentido, embora possa
parecer antagônico, pode-se dizer que o escrito acabou por permitir que a oralidade
fosse preservada, instalando-se uma nova sensibilidade perante o próprio autor,
sensibilidade esta que podemos compreender a partir do distanciamento que a
palavra escrita proporcionará, principalmente em termos do ensino.
O autor, que podia nunca ver seu público e não tinha de apresentar o
que compusera, emancipou-se da tradição oral e das pressões da
audiência, e poderia inventar ou plagiar o que quisesse. Mas essa
nova liberdade era um presente perigoso para quem não fosse
extremamente talentoso; a maioria de nós precisa do apoio de uma
tradição.174

Além desta dimensão, é importante destacar que o conhecimento de um
escrito não necessariamente se dava através de um letrado, na medida em que esta
apropriação poderia ser feita em conjunto: a leitura em voz alta era comum,
permitindo que até aqueles que não tivessem o conhecimento da leitura pudessem
se apropriar do conteúdo de uma obra escrita. A escrita, principalmente em relação
ao século XVI, não anulará a importância e a existência da oralidade, sendo que o
próprio livro de Erasmo advém deste universo oral. Por isso, não se pode dizer que
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Erasmo tenha sido o criador das regras de civilidades, pois segundo já apontado, as
regras comportamentais já existiam e permeavam o ambiente mesmo das
sociedades mais antigas. Entretanto, “A Civilidade Pueril”, é considerada como um
dos primeiros registros das normas de conduta em uma perspectiva mais totalizante,
em relação à sociedade. Conforme colocará Ariès:
A originalidade do livro de Erasmo está em ter feito entrar esta
compilação de tradições orais na cultura escrita e de a ter
transformado num verdadeiro gênero literário, que conheceu um
grande sucesso do século XVI até ao princípio do século XIX.
Atribuiu-lhe a designação definitiva: A Civilidade, e forneceu-lhe um
modelo.175

Como o mundo rural se entrelaça com o ambiente citadino, a oralidade não
deixa de ser fundamental na passagem do conhecimento, apesar de a escrita ao
longo do tempo engrandecer seu poder. O livro de Erasmo será utilizado justamente
para afirmar este domínio, mas também o fascínio, que começa a se desenvolver
perante o mundo escrito. “A Civilidade Pueril” será utilizada para o aprendizado da
escrita, juntamente com as regras de civilidades, serão os conhecidos “caracteres de
civilidade”, permitindo um duplo aprendizado.176 Em diálogo com Ariès, percebe-se
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boas maneiras posteriores, que foram influenciados pela obra erasmiana, como a obra “Mil Regras
Ilustradas de Boas Maneiras”, de Maria do Carmos Nickol, da década de sessenta. (In: NICKOL,
Maria do Carmo. Mil regras Ilustradas de boas maneiras. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1961.) A
única imagem que se encontra presente na obra “A Civilidade Pueril”, da edição de 1530, é a marca
da imprensa de Froben, que é a representação de um caduceu, que são duas serpentes entrelaçadas
em uma haste, e entre as serpentes há também o desenho de uma pomba. A haste é segurada
embaixo por duas mãos, que saem de nuvens. Em relação à simbologia, há várias interpretações
possíveis. O caduceu é o antigo símbolo de Hermes/Mercúrio, que na cultura greco-romana, era
considerado o deus mensageiro. Posteriormente, também será associado ao deus egípcio Toth, cuja
característica inclui a sabedoria e a eloquência. Entre os séculos XVI e XIX, o símbolo foi associado a
medicina e ao comércio. O caduceu foi utilizado pela primeira vez pela imprensa de Froben em 1517
e como folha de rosto em 1518, e sofreu modificações. Hans Holbien, o jovem, (1497/98-1543), foi
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que esta civilidade escrita se tornará um clássico escolar e que é importante notar
que a escola enquanto principal divulgadora do universo escrito utilizará uma obra
advinda do universo oral, para afirmar o poder desta escrita.
O conjunto de tradições respeitantes ao comportamento tornou-se no
século XVI – e esse foi o seu estatuto durante três séculos – um livro
escolar, adoptado nos colégios latinos e nas escolas primárias
francesas; o próprio fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs deu-se
ao trabalho de redigir uma nova versão, destinada aos alunos do seu
Instituto. [...] É com efeito digno de nota que, no momento em que a
rede de escolas primárias, das regências latinas, dos colégios e das
pedagogias se instala e alastra, difundindo imenso a alfabetização,
um dos clássicos escolares provenha da velha cultura oral.177

A partir das problemáticas expostas, percebe-se a necessidade de se analisar
“A Civilidade Pueril” em “chaves de leitura”,178 que não excluem a circularidade das
diferentes apropriações que se realizavam. Leitura em voz alta, leitura resumida,
leitura encenada ou silenciosa, conforme se afirmará posteriormente, se referem a
formas de se relacionar com as informações, que extrapolam o nível da expectativa
que

geralmente

pretende-se

unitária,

destinada

a

um

público

totalmente

heterogêneo. Com estas questões, percebe-se a necessidade da concepção de
múltiplas leituras e de apropriações do texto escrito, pois mesmo que seja destinado
a um uso “popular”, é necessário refletir esta concepção e apreendê-la enquanto um
espaço de constante conflito entre o que se destina, se impõe ou mesmo se
pretende aos possíveis usos da obra.

quem provavelmente fez o desenho. As serpentes com coroas podem se referir a serpente do Eden
(Lilith) ou uma referência ao veneno. Já as mãos estão em posição que podem significar a
fraternidade. Já as nuvens aludem para a presença da divindade ou do sobrenatural. In:
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CAPÍTULO 2

O CONTEXTO EDUCACIONAL DE ERASMO

Que outros pintem nos seus brasões leões, águias,
touros ou leopardos! Possuem uma nobreza maior e
mais verdadeira aqueles que podem ornar os seus
escudos com tantos emblemas quantas as artes
liberais que praticam.179
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2.1

O Ensino no século XVI

Conforme discutido no capítulo anterior, para analisar a obra “A Civilidade
Pueril”, de Erasmo, é necessário manter em perspectiva a relação imposta não
apenas entre autor e leitor, mas antes, entre o escrito e a multiplicidade das leituras
possíveis. Retomando a discussão, observa-se que no início, antes da criação e
mesmo expansão da imprensa, a relação entre o livro e o leitor não se realizava
perante a decifração e apropriação de uma mensagem, mas sim, de uma relação
que se referia muito mais a uma representação da palavra. Em diálogo com Le Goff,
percebe-se esta relação de materialidade do texto.
Mais ainda, os livros não são feitos para serem lidos. Vão engordar
os tesouros das igrejas, dos ricos particulares. Constituem um bem
mais econômico do que espiritual. [...] Mas acredita-se nas
informações dos livros só por ouvir dizer. E isso não faz senão
aumentar-lhes o valor material.180

Esta noção de materialidade é importante para compreender a formatação do
ensino no século XVI. Antes do surgimento das primeiras universidades havia
organizações, não tão complexas, dedicadas a instrução. Tais escolas eram
geralmente acopladas à Igreja. Portanto, o ensino no período esteve intimamente
ligado às concepções religiosas, sendo que antes da Reforma Protestante,
essencialmente aos ideais católicos. Assim, a elaboração da materialidade do
escrito, deste ensino religioso, se relacionava a um ideal muito diferente do que
simplesmente registrar o conhecimento.
Os monges que os escrevem laboriosamente nos scriptoria dos
mosteiros não se interessam a não ser secundariamente por seu
conteúdo - o essencial para eles é a aplicação que põem em seu
trabalho, o tempo consumido, as fadigas que padecem ao escrevêlos. É obra de penitência que lhes valerá o céu. [...] Afinal, de acordo
com esse gosto pelo valor medido segundo os méritos e os castigos,
que a Igreja copiou das legislações bárbaras, os monges creditam ao
número de páginas, de linhas, de letras, anos de purgatório
resgatados [...].181
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Entretanto, na época de Erasmo, a relação que se colocava com o livro,
modificou-se paulatinamente. O livro já não era mais compreendido apenas
enquanto objeto, mas passou a adquirir um papel de divulgador de ideias, até então
restrito à palavra falada. A oralidade, no período medieval era a base de todo o
ensino, sendo que mesmo na época renascentista este domínio continuará fazendo
parte da proposta educacional.
Isto, em todas as circunstancias da vida: nos nossos dias, oficiais e
funcionários redigem relatórios; na Idade Média, aconselhavam-se e
deliberavam; uma tese não é uma obra impressa, é uma discussão; a
conclusão de um acto não é uma assinatura aposta ao fim de um
escrito, é a tradição manual ou o empenhamento verbal; governar é
informar-se, inquirir, depois fazer <gritar> as decisões tomadas.182

Esta mudança na interpretação do livro propôs uma nova relação aos estudos
e, conforme já apontado, um novo modelo educacional, cujas palavras escritas
adquirem um peso cada vez maior. Mas, não é apenas o livro que passa a adquirir
uma imagem diversa. A criança passa a ser compreendida enquanto tal, isto é,
como um ser em desenvolvimento. E como seu estado primeiro, atribuiu-se cada vez
mais expectativas quanto ao desenvolvimento de suas capacidades, e ao seu
próprio caráter. Tais perspectivas podem ser observadas na elaboração da obra “A
Civilidade Pueril”, uma vez que Erasmo dividia a “arte de educar as crianças”183 em
quatro partes: a primeira se referia à educação do espírito, a segunda que se
iniciasse no estudo das “belas-letras”, a terceira que soubesse os deveres da vida e,
por último, que adquirisse as regras de civilidade. A apreensão de tais
ensinamentos, no sentido formal, distinguiria a criança e proporcionaria a ela o
pertencimento a determinado status. Entretanto, esta sensibilização quanto à criança
é gradual, notando-se na própria arte da representação, cuja criança passa a
aparecer nos retratos de família a partir do século XV, e no século XVII as crianças
das classes mais abastadas já passavam a se vestir de forma diferenciada dos
adultos.184

182

PERNOUD, 1997, op. cit., p. 104/105.

183

ERASMO, 1978, op. cit., p. 70.

184

DELUMEAU, Jean, 2011, op. cit., p. 331/332.

53

A elaboração da representação da criança é reflexo não apenas de uma
mudança na leitura imagética da criança em si, mas indica a transformação de toda
uma consciência coletiva em relação ao indivíduo e suas potencialidades. Esta
consciência individual surge progressivamente. Como indica Régine Pernoud, a
sociedade medieval deve ser analisada substancialmente através das linhagens, isto
é, a família enquanto núcleo criador e formulador das experiências: “O que importa
então já não é o homem, mas a linhagem”.185 A vida fora desta família, ou ainda,
fora da comunidade não era pensada. É justamente, conforme apontará Jacques
Gélis, na cidade, ou melhor, na vida urbana que as relações com a comunidade e
mesmo com a família adquirirão nova significação e, por consequência, será
elaborado um novo modelo de vida.
Sem dúvida, quem deu o tom foi a cidade, local por excelência da
inovação. Não é na cidade que a partir do século XV
progressivamente emerge a “família moderna”, reduzida ao casal e
aos filhos? Na cidade da Renascença, a relação estreita com a terramãe tende a desaparecer, já não se percebe tão nitidamente a
sucessão das estações. Atenua-se a referência aos ancestrais, ainda
ontem essencial: na cidade há cada vez menos lugar e tempo que se
possa consagrar-lhes; quanto aos problemas de esterilidade do
casal, evidentemente não se resolvem com recursos “naturais” e
mágicos.186

Esta dissociação do “eu coletivo” para o “eu individual”, será reflexo direto
deste ambiente citadino, que se refere à elaboração de estruturas políticas e
religiosas, as quais interferirão no ideal de família, e de indivíduo. Como colocado
acima, a cidade possui outro ritmo, ritmo este que é distinto do natural. A sociedade
medieval irá elaborar uma concepção de vida a partir desta base imagética. Embora
não seja possível estabelecer uma linearidade que defina esta passagem de um
ideal de comunidade a uma auto percepção, que levará posteriormente à exaltação
de um individualismo, é possível identificar na sociedade ocidental, no período da
Baixa Idade Média, a presença de um estilo comunitário de vida. Por esta razão, a
sensibilidade quanto à infância no período citado não é tão grande. Não se vive a
partir de si ou para si mesmo, mas sim a partir da linhagem e para manter esta

185

PERNOUD, 1997, op. cit., p. 15.

186

GÉLIS, Jacques. A individualização da criança. In: ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (orgs.).
História da vida privada. v. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1991, p. 319.

54

linhagem. Régine Pernoud, aponta o costume de se dizer, quanto à realeza e sua
respectiva sucessão a frase: “O rei morreu, viva o rei”, enquanto fruto desta noção
de complementariedade, pois segundo aponta “não há interrupção, nem vazio
possível, uma vez que só a hereditariedade designa o sucessor”. 187 O historiador
Jacques Gélis, pontua justamente esta questão quando lembra o costume de se
colocar o nome dos avós, ou até dos próprios pais nos filhos.
Cada ser tinha o seu próprio corpo, e no entanto a dependência em
relação à linhagem, a solidariedade de sangue eram tais que o
indivíduo não podia sentir o corpo como plenamente autônomo: esse
corpo era o seu, também era um pouco “os outros”, os da grande
família dos vivos e dos ancestrais mortos.188

O parentesco simbólico não reside no “sangue” apenas, incluindo-se o
processo de gestação, cuja transfusão fisicamente ocorre. Mas, também através do
“sangue branco”, isto é, da amamentação, que é outro simbolismo da linhagem. É,
portanto, um corpo comunitário, e sendo então a linhagem privilegiada neste
aspecto, o sentimento de infância, e assim, da observação da criança enquanto
única não se enquadra neste nível simbólico. Por isso, que este sentimento será
encontrado depois quando as relações sociais forem outras, e o ideal de linhagem
perder espaço para o ideal de indivíduo. A partir desta sensibilização quanto ao
sujeito, que se respaldará enquanto uma nova imagem da criança, esta tida não
como um “adulto em miniatura”, mas como um ser individual, é que começará como
consequência a surgirem discursos que apropriados desta herança da linhagem,
reelaboram as práticas para dar espaço a este novo modelo de vida.
Este novo modelo de vida é justamente o citadino, em que a dissociação do
ambiente natural já incentiva esta reelaboração. Entretanto, não se trata de uma
exclusão de valores, mas de uma reapropriação e de uma consequente
ressignificação destes. Um exemplo é a alimentação, e, em especial, a
amamentação. Como já colocado, faz parte do ritual da linhagem a passagem do
“sangue branco”. Neste sentido, a tarefa da mulher em amamentá-lo não deve ser
passada a terceiros, uma vez que este é um alimento não apenas físico, mas
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principalmente, na ordem do imaginário, espiritual, que garante a perpetuação e o
respectivo sucesso da linhagem.
A prática é em geral desaconselhada e até condenada pelos
moralistas: é perigoso para uma criança ainda “inacabada” ser
nutrida por um “leite mercenário”; e como se acredita que o “alimento
transmite a natureza”, sua própria identidade não corre o risco de ser
afetada por uma “transfusão” que concerne tanto o corpo como o
espírito? Neste sentido, a questão da nutrição deve ser recolocada
no debate mais geral entre natureza e cultura, entre inato e
adquirido.189

A vida na cidade irá recolocar os espaços e as práticas em debate. Em
relação às mulheres mais abastadas, em termos de recursos econômicos, estas
serão destituídas do até então indissolúvel encargo de amamentá-las, preservando
assim o corpo, além de deixá-las livres para outras tarefas.190 Porém, tais
concepções não se excluem. A preocupação com este rito de iniciação contínua
pode ser observado em relação aos discursos de alguns moralistas. O próprio
Erasmo irá colocar a necessidade da família buscar uma ama de leite que seja de
boa índole, uma vez que a criança, mesmo em sua primeira infância, estará sujeita a
adquirir os costumes da própria ama de leite.191 Na obra “Educação do Príncipe
Cristão”, Erasmo apresenta sua preocupação em relação a escolha da ama de leite,
deixando claro sua desaprovação ante o comportamento feminino, no caso, em
referência ao mal da adulação.
Em primeiro lugar, portanto, será necessário certificar-se de que se
contratem amas que sejam ou completamente imunes a tal doença
ou no mínimo tenham a menor suscetibilidade possível à mesma.
Pois exatamente o seu sexo tende a torná-las especialmente
vulneráveis a este mal; novamente, a maioria das amas adota as
tendências emocionais das mães, a maioria das quais
freqüentemente estraga o caráter de seus filhos mediante a
indulgência excessiva. De fato, todo este grupo deveria ser mantido o
mais longe possível do príncipe, visto que herdaram mais ou menos
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em sua natureza as duas grandes falhas da insensatez e da
adulação.192

O cuidado com o preceptor caminha, na ordem do discurso, na mesma
direção. A criança está no início de sua vida, logo é fundamental preocupar-se não
apenas com os ensinamentos, como também com a formação moral do preceptor,
na medida em que a criança se espelhará no exemplo deste. Contudo, Erasmo
deixará claro a distância entre o ideal e a realidade ao admitir que é muito mais fácil
especificar as qualidades de um bom professor, do que realmente encontrar um que
corresponda a tais expectativas.193 A importância de se encontrar um preceptor pode
ser observada a seguir, em que Erasmo ressalta não apenas o cuidado com o corpo,
figurado na imagem da ama, mas com a mente, figurada na imagem do preceptor.
Para tanto deves, desde logo procurar um homem de bons costumes
e de caráter meigo, dotado de conhecimentos invulgares, a cujo
regaço possas cofiar tu filho como à nutriz de seu espírito a fim de
que, a par do leite, sorva o néctar das letras e, assim condividas, por
igual, os cuidados entre as amas e o preceptor de sorte que aquelas
lhe fortificam o pequeno corpo com o melhor dos sucos enquanto
este zela pela mente, subministrando ensinamentos salutares e
honestos.194

Tais conselhos referentes à formação da criança, conforme apontado, não se
encontram apenas registrados na obra fruto desta análise, “A Civilidade Pueril”, mas
em outras obras erasmianas que demonstram esta preocupação, como por exemplo,
“A Educação de um Príncipe Cristão” e “Dos Meninos” as quais reunidas formam os
ideais de Erasmo quanto ao processo educacional no século XVI. A obra “A
Educação de um Príncipe Cristão”, como o próprio nome indica, faz parte do gênero
literário “espelho dos príncipes”,195 cujos ensinamentos são voltados à educação
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deste. Já as outras obras citadas196 não são escritas diretamente para o príncipe,
apesar de transmitirem ensinamentos aplicáveis a estes também. Erasmo aponta na
própria obra “A Civilidade Pueril” que: “aos príncipes nada fica mal; mas é uma
criança que queremos formar.”197
Na obra “A Educação de um Príncipe Cristão” Erasmo adverte que “nenhuma
outra época é tão adequada para modelar e melhorar o príncipe do que quando ele
ainda não compreende que é o príncipe,”198 o que indica que ao utilizar o termo
“criança”, na obra “A Civilidade Pueril”, Erasmo não a compreendesse enquanto
fundamentalmente distinta. Esta imagem da criança que começa a se modificar,
enquanto um ser único não sendo, portanto, substituível, requerendo maior atenção
de seus pais, é sistematicamente construída e pode ser que para Erasmo, a
“criança” tal como cita, seja tanto a criança comum quanto aquela destinada a
governar. Em diálogo com Jean Delumeau, observa-se esta questão:
É notável que os humanistas, quando trataram os problemas da
instrução e da educação, tenham pensado apenas nas crianças de
boas famílias. O ensino medieval, pelo contrário, dirigia-se às
crianças oriundas de todas as classes sociais; pois, o importante
então era fornecer à Igreja clérigos mais ou menos competentes. A
época do Renascimento corresponde certamente a uma
aristocratização da cultura e dos meios intelectuais. Muitos letrados
distintos preferiam viver nas cortes em vez de ensinar.199

Deste modo, o período Renascentista é um momento em que a diferenciação
entre as crianças também começa a ocorrer, e Erasmo de certo modo se respalda
tanto na tradição medieval, que não difere muito a criança, quanto na renascentista,
que procura estabelecer o oposto. Não significa que anteriormente não houvesse
distinção em termos de oportunidade ou de diálogo entre crianças de condições
sociais mais ou menos favorecidas. Com o processo de individualização no século
XVI, as crianças passam a ser vistas como potencialmente distintas desde o berço.
Daí resultaria tal ansiedade e preocupação com uma formação adequada o quanto
antes. Isto é, na realidade a distinção deveria começar mais cedo. O período que
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Erasmo escreve é um momento de transição. Assim, ao mesmo tempo em que
denomina a criança em um sentido universal, a criança a que se destinam os
escritos de Erasmo é justamente aquela que irá se distinguir socialmente, a criança
nobre.
A nobreza será indicada através do domínio cada vez maior com o corpo,
através da contenção da “natureza”, embora o discurso seja o de demonstrar esta
“natureza” enquanto nata.200 Entretanto, Erasmo acredita no livre arbítrio, o que
significa que o ideal de natureza erasmiano é distinto de um ideal imutável. Para ele
é possível escolher e também se modificar, portanto, Erasmo é contra a ideia de que
a escolha do príncipe seja hereditária. Em relação ao ideal de linhagem, este
adverte que “As árvores genealógicas, o ouro e as jóias são tão relevantes para se
governar um estado quanto são importantes para um capitão marítimo na pilotagem
de seu navio”.201 É, portanto, um ideal de natureza que pode e deve ser modelado e
que não há como se adquirir hereditariamente, seja através do corpo ou mesmo de
riquezas, isto é, de forma material. Erasmo prega a simplicidade e uma conduta
exemplar, principalmente em relação à criança de elevada posição, como é o caso
do príncipe.

Assim, a verdadeira nobreza não é questão de linhagem, mas de

prática; nos dizeres de Erasmo um dos principais objetivos do pai do príncipe, além
de governar de forma sábia e justa, é assegurar-se de uma educação que ensine e
motive tais princípios.
Não importa quantas estátuas ele possa ter erigido, e quanto ele
tenha laborado nas construções que erigiu, o príncipe não pode
deixar monumento mais belo a suas boas qualidades que um filho
que em todos os aspectos é da mesma linhagem, e que recria a
excelência de seu pai em suas próprias ações excelentes. Não morre
quem deixa uma imagem viva de si mesmo.202

Através dos estudos históricos, percebe-se que o “normal” nada mais se refere do que uma
construção humana, e que na realidade os gestos quase nada possuem de “natural”. Neste sentido, é
importante compreender que as denominações de “normalidade” e “naturalidade”, embora sejam
conceitos encarados como sinônimos, na realidade são essencialmente distintos. Ser “normal” é
seguir uma norma que é sugerida por dada sociedade, sendo que “natural” é algo próprio da natureza
do indivíduo, algo referente à essência do ser. Na realidade, vista sob outro ângulo, ser normal é
justamente repreender muitas vezes o que nos é natural. Para Erasmo, a natureza poderia ser
aperfeiçoada através da educação. Conforme frisa em “Dos Meninos”, “A natureza é de per si
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A natureza do homem é também o domínio da razão, Erasmo irá questionar,
O que seria a real natureza do homem, senão viver de acordo com a razão?203 Logo,
a educação ideal é aquela que propõem esta hierarquia essencial para governar,
isto é, os sentidos devem ser devidamente controlados. Em diálogo com o filósofo
Sidnei Francisco do Nascimento observa-se o ideal erasmiano quanto à importância
de desenvolver-se a razão para o exercício do bem, e por consequência, da própria
felicidade.
Para Erasmo, é a razão que nos diferencia dos animais. Não basta
sermos homens; precisamos ter humanidade, sabermos discernir
entre o bem e o mal, entre o bom e o mau, caminharmos na direção
do que seja o melhor e convivermos em sociedade de uma maneira
pacífica. A busca da felicidade consiste numa boa educação. Nesse
sentido, a humanidade se constrói pela educação moral, auxiliada
pela razão na direção do bem. A razão bem exercida deve levar à
redescoberta da verdadeira natureza do homem, sobrepondo-se à
natureza instintiva.204

A natureza para Erasmo é vista em dois sentidos: há a natureza no sentido de
instinto, que deve ser respeitada, enquanto o corpo é compreendido de modo
funcional, “Se te apetecer vomitar afasta-se um pouco; vomitar não é um crime. O
que é vergonhoso é fazê-lo por glutonice”.205, e há a natureza que deve ser
dominada, “É indigno de um homem bem educado descobrir, sem necessidade, as
partes do corpo que o pudor natural leva a esconder”.206 Deste modo, existe o
mantém vivo aquele que passar a sua prática de governo sábia e justa ao herdeiro. É a prática que
mantém a linhagem viva, não apenas o sangue.
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intento de uma conciliação entre a natureza instintiva e a natureza talhada de acordo
com as convenções sociais, isto é, o exercício da racionalidade, pois “[...] o
verdadeiro decoro está em satisfazer a natureza e a razão”.207 Como indicará
Erasmo nas recomendações ao príncipe, a educação que proporcione esta
hierarquização nos sentidos deve ser obrigatória àqueles que pretendam bem
governar.
O príncipe bom e sábio deve sempre ter em mente, ao cuidar da
formação de seus filhos, que quem nasce para o estado deve ser
formado para o estado, e não para agradar a seus próprios
sentimentos; o que existe para o benefício do público sempre tem
precedência sobre os sentimentos privados de um pai.208

O processo de individualização impacta justamente no ideal de linhagem,
segundo observado. Deste modo, propõem-se outras formas de educação que
possam viabilizar um projeto de indivíduo justo e bom.209 O modelo de educação
passa a ser desagregado do universo essencialmente familiar. Não que a família
não mais exerça um papel importante, mas este o é limitado à tenra infância. Este
modelo de indivíduo deve ser formado deste o início, sendo fundamental aproveitar
bem cedo o incentivo às habilidades que devem contribuir em quatro setores, de
acordo com o ideal erasmiano, em relação ao espírito, ao estudo das “belas letras”,
aos deveres da vida e as regras de civilidade.210 Conforme apontará o filósofo Sidnei
Francisco do Nascimento, quanto à educação proposta por Erasmo, defende que se
“oriente a criança através das obras dos autores latinos e gregos, passando pelas
poesias de Homero e Plutarco, pelos conhecimentos de retórica, música, aritmética,
cosmografia, gramática e por aqueles que devem ser ensinados desde a infância”.211
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Logo, esta educação não deve ficar mais restrita à família, que se percebe incapaz
de desenvolver plenamente as habilidades necessárias a este projeto de homem.
Em última instância, o advento da escolarização impacta igualmente na concepção
de natureza humana. Embora se observa que Erasmo valoriza a natureza enquanto
respalda-se em um ideal de simplicidade, defende igualmente a superação desta
mesma natureza; “Brincar com os pés, quando se está sentado, é próprio de um
tolo; gesticular com as mãos é sintoma de uma razão que não se encontra intacta” 212
Sob este aspecto, o ideal de natureza, enquanto algo a ser superado e aprimorado
surge também enquanto uma forma de distinção, que quer-se cada vez mais visível.
Tal modelo só é alcançável através de um preceptor e, ou, de uma educação
exterior à família.
E as novas estruturas educativas, em particular as dos colégios, logo
recebem a adesão dos pais, convencidos de que seus filhos estão
sempre à mercê de instintos primários que devem ser reprimidos e
de que é preciso “sujeitar seus desejos ao comando da Razão”.
Assim, colocar na escola equivale a tirar a natureza.213

Este processo de desnaturalização, que se refere a novas concepções de
vida em sociedade, indica o afirmamento da cidade sobretudo. A própria cidade,
conforme discutido no primeiro capítulo, será alvo de toda uma racionalização
quanto aos espaços, o que limita as ações arbitrárias. Sob esta realidade, o poder
que era exercido através da concepção de uma ampla família passa a ser delegado
para o domínio da cidade, que proporciona uma limitação quanto ao indivíduo e sua
respectiva família, indicará Pernoud, “[...] a cidade iria deter o poder político, portanto
o poder principal, porque, tendo deixado de existir o costume, tudo deveria a partir
daí depender da lei”.214 Essa transição do costume para a lei obterá reflexo na
organização do projeto de escolarização, uma vez que é necessário que se eduque
o indivíduo para o respeito a uma lei.215 Tal passagem é apontada pelo historiador
Gélis, a seguir:
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Assim se efetua uma dupla passagem: da família-tronco à família
nuclear; de uma educação pública comunitária e aberta, destinada a
integrar a criança na coletividade para que incorpore os interesses e
os sistemas de representação da linhagem, a uma educação pública
de tipo escolar, destinada também a integrá-la, facilitando o
desenvolvimento de suas aptidões.216

A influência do Estado sobre a família e suas relações será um indício desta
formatação de sociedade, cujo indivíduo passará a ser tutelado por este. A própria
adaptação e posterior substituição da obra “A Civilidade Pueril”, de Erasmo, nas
escolas, pela educação cívica, segundo Ariès,217 será justamente indício deste novo
direcionamento do indivíduo, que sofre com a interferência do Estado. Tal sintoma é
claramente perceptível até em relação à disciplina imposta nos colégios, conforme
discute Delumeau sobre a proibição dos duelos por Richelieu:
A disciplina dos colégios permitiu que a civilização ocidental
educasse e se moralizasse. Seria interessante saber se a formação
dada nos colégios jesuítas e oratorianos e nas academias
protestantes não terá contribuído mais do que os éditos de Richelieu
para a diminuição dos duelos.218

2.2 A perspectiva do humanismo cristão no século XVI

As novas concepções de ensino e de família no século XVI se referem a uma
reformatação nos modos de percepção da sociedade. Tais modelos irão refletir
sobre o próprio discurso de educação. O humanismo permitirá a crítica a tais
parâmetros, embora sua proposta de rever o engessamento das disciplinas,219 por
exemplo, levem ao contrário, a um distanciamento da proposta de renovação e sua
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praticidade. No entanto, deve-se lembrar de que os programas de ensino não
sofreram uma ruptura brusca, continuavam essencialmente a adotar os antigos
parâmetros.220
Contudo, a perspectiva humanista teve papel fundamental na mudança
progressiva dos ideais educacionais do século XVI, a partir de uma concepção mais
libertária e prática do ensino, refletindo uma nova concepção de vida, “A instrução só
tem valor se educar; ela deve formar homens e cristãos”. 221 Este ideal de formação
humana é consequência de uma concepção de infância que começa a se reelaborar,
isto é, o mundo do adulto passa a ser compreendido enquanto um espaço diferente,
que não deve ser o mesmo universo vivido pela criança. O próprio Erasmo retrata
esta mudança no pensamento,

222

no exemplo a seguir, ao propor a existência de

pelo menos dois universos: o infantil e o adulto.
É hábito de alguns países que as crianças se sentem à mesa dos
homens adultos e tomem as suas refeições ao fundo da mesa, com a
cabeça coberta. Uma criança contudo só o deve fazer se tal lhe for
ordenado; mas não deve ficar até o fim; logo que tiver comido
suficientemente deve levantar o seu prato e retirar-se, saudando
convivas – especialmente o de maior mérito.223

Tais colocações advertem sobre uma mentalidade que começa a se
desenvolver, em relação ao ideal da criança enquanto ser incompleto, cujo universo
adulto não é próprio para ela. Esta criança deve obter uma educação diferenciada
até que esteja pronta para adentrar o mundo dos adultos, surgindo como
consequência um novo ideário sobre a moral, que conforme indicará Ariès, servirá
também para distinguir a criança, diferentemente da ideia de criança medieval.
Uma nova noção moral deveria distinguir a criança, ao menos a
criança escolar, e separá-la: a noção da criança bem educada. Essa
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noção praticamente não existia no século XVI, e formou-se no século
XVII. [...] A criança bem educada seria preservada das rudezas e da
imoralidade, que se tornariam traços específicos das camadas
populares e dos moleques.224

Embora a concepção humanista seja colocada enquanto uma referência geral
para o homem, cabe problematizar se realmente esta proposta moralizante de
educação, num sentido não apenas formal, mas prático e até de ordem espiritual,
está mesmo voltando-se a todos indistintamente. O termo “humanista” surge a partir
de uma identidade entre aqueles que se dedicavam aos estudos das humanidades,
ou pelo menos, eram favoráveis a estes ideais.225 Como exposto acima, a partir da
colocação de uma nova noção de moral, há o acompanhamento de um ideal de
diferenciação, embora Le Goff pontue a existência de um discurso universalizante,
ao citar os ideais de Abelardo.
Seu objetivo era reencontrar leis naturais que, para além das
religiões, permitissem reconhecer em todo homem o filho de
Deus. Seu humanismo completava-se como tolerância e,
diante daqueles que decidiam, buscava aquilo que une os
homens, lembrando-se de que há muitas moradas na casa do
Pai.226

Este ideal universalista será reformatado, colocando a necessidade de se
aceitar e respeitar costumes que sejam diversos dos conhecidos e praticados em
dada região. Neste sentido, o foco será outro: não se trata de expandir esta
educação, mas de continuar a restringi-la, acentuando a diferença e ao mesmo
tempo legitimando a “superioridade” dos detentores desta educação. Tal modelo
diverge do medieval, em que “há, aliás, pouca diferença, na Idade Média, na
educação dada às crianças de diversas condições; os filhos dos vassalos menores
são educados na residência senhorial juntamente com os do suserano [...]”.227 Esta
“tolerância” apontada acima, não deve ser interpretada enquanto um discurso que
224
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viabilize necessariamente ampliar o acesso à educação. Este ponto é uma das
possíveis leituras desta concepção humanista, no tratado de Erasmo, ao advertir
que: “Uma criança de boa condição deve [...] evitar ostentar qualquer superioridade,
envaidecer-se consigo próprio, criticar a maneira de ser dos outros, troçar dos
costumes e da moral de estrangeiros [...]”.228 Porém, mesmo que haja a
continuidade da distinção através deste novo modelo de educação humanista, há o
desejo de expandir e contrastar conhecimentos.
Homem de ofício, o intelectual tem consciência da profissão a
assumir. Reconhece a ligação necessária entre a ciência e o ensino.
Não pensa mais que a ciência deve ser entesourada: está
persuadido de que deve ser posta em circulação. As escolas são
oficinas de onde são exportadas as ideias, como as mercadorias.
Sobre o canteiro urbano, o professor acompanha, com igual ímpeto
produtor, o artesão e o mercador.229

Tais

aspirações

indicam

uma

reestruturação

na

própria

noção

de

conhecimento. Esta reestruturação levará ao surgimento do que Le Goff denominará
de “intelectuais”. Os intelectuais serão observados enquanto distantes em relação ao
professor medieval. Entretanto, cabe ressaltar uma diferença entre o intelectual
medieval e o renascentista, sendo que “O humanista é profundamente antiintelectualista. É mais literário do que científico, mais fideísta do que racionalista. [...]
Seu ideal é o do conhecimento contemplativo.” 230 Entretanto, tal relação não deve
ser observada enquanto de oposição, uma vez que o estilo de educação medieval
não estava baseado em uma aproximação entre professor e aluno, como será
posteriormente formulada. Este distanciamento entre o professor medieval e o
intelectual se refere mais ao contado com aquele que se dirige o discurso, uma vez
que a atividade do intelectual está mais voltada à imprensa, ou à atividade de
preceptor231, que acaba limitando o contado.
Na Idade Média, o professor, uma vez terminada a aula,
desinteressava-se do aluno. O seu papel consistia apenas em
instruí-lo, dar-lhe um certo número de mecanismos intelectuais,
desenvolver-lhe a memória – o que era muito necessário
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quando ainda não existia a imprensa. [...] Mas o professor não
procurava fazer do aluno um homem. O ensino era mais
funcional, mais técnico do que moral, e, no início do século
XVI, ainda conservava frequentemente este aspecto.232

O contexto em que nasce o intelectual renascentista é diferenciado, uma vez
que se encontra ambientado nas cortes, sendo um contexto mais refinado, em que
se busca não apenas a contemplação do conhecimento, como ser também
contemplado, como colocará Erasmo: “Um país deve tudo a um bom príncipe; mas
deve o próprio príncipe à pessoa cujo conselho correto tenha feito dele o que é”. 233
Este conhecimento que é buscado pelos humanistas é diferente dos intelectuais
medievais, conforme pontuará Le Goff em relação ao afastamento muito maior dos
primeiros citados.
O humanista: Ele escreve para os iniciados. Quando Erasmo
publicou os Adágios, seus amigos lhe disseram: Você revela
nossos mistérios! [...] Sim, o meio no qual nasce o humanista é
bem diferente do canteiro urbano febril, aberto a todos,
preocupado em fazer progredir lado a lado todas as técnicas e
de ligá-las numa economia comum, no qual o intelectual
medieval se formou. O meio humanista é o grupo, a Academia
fechada [...].234

Embora seu ambiente advenha de uma “academia fechada”, o fato é que tais
reformulações ocorriam muitas vezes fora das instituições, e o próprio termo e
existência da “academia” foi uma forma de se opor às instituições legitimadas. Tal
atitude de oposição e sublevação à realidade de um engessamento acadêmico, que
persistia em muitas universidades, também refletia a posição de distanciamento de
alguns humanistas quanto aos assuntos políticos.
A maioria dos humanistas estudara nas universidades que criticava.
E é notável que alguns dos mais criativos entre eles tenham passado
grande parte de suas vidas fora do sistema. Petrarca, por exemplo,
era um homem de letras itinerante. [...] Mais criativo e mais marginal
ainda foi Leonardo da Vinci, que fora treinado como pintor e se
tornou um autodidata universal. Fora da Itália, o mais famoso de
todos os humanistas, Erasmo, se recusava a permanecer muito
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tempo em qualquer universidade, a despeito de muitas ofertas de
emprego permanente, de Paris à Polônia.235

Peter Burke colocará que em relação a este aspecto “Erasmo defendeu a sua
liberdade de estudar e escrever, recusando as amarras dos compromissos políticos
ou académicos. Outros se dividiam entre os dois ideais”.236 Portanto, os humanistas
acabam sendo mais teóricos do que ativos, mais contempladores do que
propriamente atores das mudanças que idealizam.237 Na própria obra “A Civilidade
Pueril” no sexto capítulo, ao indicar a postura mais adequada para participar de
jogos, Erasmo aconselha a se desistir de discussões, uma vez que “Aquele que
ceder a sua razão de boa vontade será o verdadeiro vencedor, e não o que numa
querela tem a última palavra”.238 Já no século XVII, Baltasar Gracián (1601-1658),239
na obra “Arte da conversação”, impõe muito bem, o exemplo de humanista
contemplativo em suas considerações referentes a questões políticas.
Antes louco com todos que avisado sozinho, dizem os políticos. Pois,
se todos o são, ninguém perderá; e se a cordura for solitária, será
tida por loucura. Portanto importará seguir a corrente: o maior saber,
às vezes, é não saber, ou fingir não saber. [...] Para viver a sós há de
ter-se ou muito de Deus ou tudo de bicho; mas eu moderaria o
aforismo dizendo: ‘Antes cordo com a maioria que louco sozinho’.
Alguns querem ser singulares nas quimeras.240

O ambiente destes humanistas será a corte, que de certo modo se oporá ao
mundo externo, isto é, à cidade.241 Em diálogo com Le Goff percebe-se a oposição
entre estes ambientes: “Do mundo da cidade (urbs) passa-se ao mundo da corte.
Diferentes intelectualmente, socialmente os humanistas estão ainda mais distantes
235
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dos intelectuais medievais”.242 Este ambiente da corte, é difícil de ser definido,
embora se perceba que, de maneira geral, a corte seja essencialmente composta da
família do soberano. Norbert Elias pontua que a corte deve ser entendida também
enquanto uma sociedade que organiza códigos e comportamentos próprios. 243 Tanto
o soberano e sua família quanto os homens que frequentavam esta corte,
desejavam este contato enquanto maneira de se distinguir, como colocará Burke:
“Homens de menor importância dirigiam-se à corte com a esperança de se elevarem
socialmente; entre os grandes aristocratas e só humildes servidores, a corte
compreendia também um sólido grupo intermédio”.244 O refinamento não apenas das
maneiras, mas do próprio conhecimento é fundamental neste espaço enquanto
forma de legitimar o pertencimento.
A obra de Erasmo é ambientada nesta corte. É possível perceber não apenas
por este se dirigir e citar o príncipe como o maior exemplo, mas na preocupação de
Erasmo em advertir que a criança reconheça e se dirija com respeito a estes
possíveis cortesãos: “Quando se fala é sinal de educação recordar de vez em
quando os títulos honoríficos da pessoa a quem nos dirigimos,”245 ou, ainda, quando
Erasmo acentua a pressão que as boas maneiras começaram a exercer: “É uma
vergonha que aqueles que são de elevada condição nem sempre tenham o
comportamento correspondente à sua nobre extracção”.246 Em “Elogio da Loucura”,
Erasmo denuncia o tipo de educação que muitos cortesãos apresentam, ironizando
o estilo de vida e a consequente superficialidade das relações destes.
Dormem até o meio-dia. Ao despertar, um padreco doméstico, que
só aguardava esse momento, murmura-lhes bem depressa uma
missa, que eles ouvem de roupão. Segue-se o desjejum, e logo o
almoço. Depois, os jogos de cartas, dados, xadrez, os divertimentos
com palhaços, bufões, cortesãs, os gracejos, as zombarias e uma
pequena refeição de tempo em tempo preenchem toda a tarde.
Chega a hora do jantar, eles põem-se à mesa, saem dela, e sabe-se
lá quantos brindes farão até a hora de deitar. Eis como passam, sem
a menor inquietação, as horas, os dias, os meses, os anos, a vida
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inteira. Eu mesma, quando estou na Corte, fico às vezes admirada
com a vaidade ridícula desses cortesãos. Aqui, um grupo de ninfas,
que se julgam outras tantas divindades, medem seu mérito e sua
graça pelo comprimento da cauda de seus vestidos; ali, um fidalgo
obsequioso abre a cotovelo o caminho entre a multidão, a fim de ser
notado junto ao príncipe; outro empertiga-se com ar de satisfação,
pois traz ao pescoço uma corrente de ouro muito pesado, a fim de
mostrar com isso ao mesmo tempo sua força e sua opulência.247

Os valores pregados por Erasmo voltam-se a uma direção humanista cristã,
uma vez que seus conselhos são respaldados sempre nesta moral religiosa cristã.
Seja na indicação de um costume, que identifique o indivíduo, sendo, portanto, um
costume sugerido que envolve tanto a aparência quanto o interior: “Antes de deitares
a cabeça no travesseiro faz o sinal da cruz na testa e no peito, e encomenda-te a
Cristo, com uma pequena oração – não o poderias começar sob auspícios mais
favoráveis”;248 ou, ainda, respalda-se em preceitos cristãos ao aconselhar o perdão
e a compreensão: “A mais importante regra da civilidade é, por muito irrepreensível
que se seja, desculpar com facilidade as infracções dos outros e não querer menos
a um camarada que dê mostras de falta de cuidado ou de educação”.249 Algumas
vezes, como no final da obra, percebe-se igualmente esta inclinação religiosa: “Que
a bondade de Jesus se digne a conservar as tuas boas inclinações e, se tal for
possível, as desenvolva mais ainda”.250
Este ideário humanista e cristão irá influenciar a sociedade renascentista, que
acabará por idealizar um modelo de homem, que ressignificará o molde de “homem
honrado”, no âmbito da corte medieval. Conforme aponta o filósofo Renato Janine
Ribeiro, não apenas a guerra será observada enquanto honrosa, quanto a boa
conduta entre os semelhantes, o que influenciará a cortesia, assim “a honra não está
apenas em ser o primeiro, estão muitas vezes em saber ceder este lugar. É honroso
honrar, ou (em outras palavras) só quem tem honra pode oferecê-la”.251 O homem
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cortês, do século XVI, será cada vez mais identificado pela sua aparência de
“homem honrado”, através do domínio corporal, e de suas atitudes, em pensamento
ou em ação.252 Todavia, alguns princípios relacionados à honra continuam, daí a
importância de observar, conforme pontuará Le Goff, as continuidades. Sob esta
perspectiva, a civilidade erasmiana adequa este discurso de honra, conforme se
observa em relação às maneiras adequadas de se portar no jogo, por exemplo.
Nos jogos honrados deves dar mostras de bom humor e não dessa
petulância que acarreta sempre querelas; nunca deves fazer batota
ou mentir, porque se contemporizarmos com essas pequenas
infâmias mais tarde cometeremos outras mais graves injúrias. Aquele
que ceder a sua razão de boa vontade será o verdadeiro vencedor, e
não o que numa querela tem a última palavra. [..] Se jogares com
pessoas menos dotadas do que tu, de forma que possas vir sempre
a ser o vencedor, ganha só de vez em quando, para tornar a partida
mais divertida; quando jogares com pessoas de condição mais baixa,
esquece-te da tua própria superioridade.253

Juntamente com este espaço badalado que é a corte, a convivência urbana
que se formata, por ser inevitável, propõe também uma contenção nas condutas.
Esta contenção se respalda na preocupação em apresentar uma imagem ideal,
baseia-se nos próprios tratados de fisiognomonia. Tais tratados tentaram desvendar
e distinguir os indivíduos, fundamentando-se nestes novos parâmetros de
comportamento e aparência.
O corpo é ao mesmo tempo objeto assinalado e discurso proferido,
indício e palavra da alma. Desde a origem que as fisiognomonias são
maneiras de dizer e maneiras de ver o corpo humano: traduzem a
exterioridade, a aparência e o invólucro corporal, num conjunto de
sinais.254

luminosa dessa imagem. Assim, para ser cavaleiro era preciso ser belo, mesmo exteriormente,
porque a beleza é sinal de nobreza e de perfeição, de harmonia na alma e de presença virtual da
glória [...].” SORVAL, Gérard de. A iniciação dos cavaleiros e a iniciação dos reis na cristandade
medieval. São Paulo: Polar, 2014, p.56.
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Montaigne, no século XVI, em seu tratado sobre educação advertia sobre a
necessidade de se educar tanto o corpo quanto a alma: “Quero que as boas
maneiras externas, e a conduta social, e o desembaraço de sua pessoa sejam
moldados juntamente com a alma”255; pois, “o que se instrui não é uma alma, não é
um corpo: é um homem; não se deve separá-lo em dois”.256 Este homem íntegro,
que em princípio tanto alma quanto corpo descendem de uma mesmo sintonia, é o
modelo ideal de civilidade. O tratado de Erasmo será adaptado e reeditado muitas
vezes, acrescentando-se e ressignificando conceitos.

2.3 O Embate Social e Religioso de Erasmo

Todo homem é fruto de seu tempo, mas também de suas escolhas. Erasmo
deve ser compreendido também enquanto um educador, como demonstram as
obras “A Civilidade Pueril” e “Dos Meninos”, e, mesmo o “A Educação de um
Príncipe Cristão”. Erasmo não pensava ou produzia para si, mas refletia e transmitia
suas mensagens objetivando sua disseminação.257
Erasmo foi um educador, mesmo sabendo que seus escritos
pedagógicos não eram dirigidos diretamente para os alunos, mas
para os professores que estavam preparados para passar aquele tipo
de conteúdo. Os preceptores deveriam, a priori, ter alguns
conhecimentos de autores gregos e latinos para terem condições de
trabalhar com aquele conteúdo da maneira como Erasmo propunha.
Erasmo não chegou a ser um professor e nem gostava muito de dar
aulas. Nem por isso deixou de lado uma reflexão que repensasse
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uma educação liberal e que fornecesse aos alunos, entre outros
conhecimentos, uma ética cristã.258

Talvez, possa se dizer que o processo de elaboração de suas obras seja sim
solitário, trabalhoso e, muitas vezes, penoso, como se observou em relação aos
humanistas.259 Mas, é essa a luta de Erasmo e dos humanistas. Ao ler Erasmo,
percebe-se justamente o avanço de seu pensamento na sua proposta de
aceitamento das diferenças, diferenças estas inerentes a qualquer ser humano.
A independência de pensamento era uma das suas convicções e na
atitude dos que, subindo ao púlpito ou à cátedra, inculcavam a
própria certeza individual como uma mensagem que Deus lhes
houvesse murmurado ao ouvido, êsse espírito livre via um ultraje à
divina diversidade do mundo.260

Além do retorno aos estudos clássicos e de uma respectiva valorização do
conhecimento em sobreposição à produção medieval, circunscrita em termos oficiais
à Igreja Católica261, a busca pela racionalidade, baseada em ideais de liberdade
quanto ao pensamento do homem, passam a liderar os debates de então. Porém,
esta liberdade tão almejada, cujo conceito poderia resumir toda a vida de Erasmo,
demoraria muito para ser conquistada e mesmo visualizada, em um período em que
258
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Peter Burke, em sua obra “História Social do Conhecimento”, apresenta a forma em que o
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as discussões religiosas ainda estão tornando-se acessíveis para outras instâncias
da sociedade. Com o advento da imprensa, estas discussões se tornaram mais
palpáveis, sendo uma era em que as informações passaram a circular mais
rapidamente, como pontuará Burke:
“No início da Idade Média, o problema havia sido a falta de livros, a
escassez. No século XVI, foi o oposto. Um escritor italiano queixou-se em 1550 de
que havia ‘tantos livros que não temos nem tempo de ler os títulos’. 262 Com
referência a uma transição, ao advento de novos valores e questionamentos,
pontua-se acima de tudo o caráter processual destes acontecimentos, isto é, não se
trata de uma mudança brusca, mesmo que termos como “revolução” e “reforma”,
possam sugerir esta noção. O nascimento de Erasmo não é considerado legítimo
aos padrões de seu tempo.263 O próprio fato confirma certo afrouxamento dos
rigores estabelecidos a tais relacionamentos. Deste modo, a própria educação de
Erasmo foi inicialmente confiada a um preceptor e mais tarde em 1475, seu pai
providencia que este seja enviado à escola dos “Irmãos da Vida em Comum”, em
Deventer, local que predominava certa “atmosfera humanística”.264 Porém, sua vida
com sua mãe e irmão dura pouco, com o falecimento dela, e, logo depois, devido à
peste, o seu pai. É assim, sem qualquer intenção ou aparente vocação que Erasmo
entra na vida monástica.265
Enviado por seus tutores afronta-se com a disciplina do claustro. Todas estas
experiências servirão de base para seus escritos, posteriormente. Desde o começo
o aprisionamento o incomoda. Embora ordenado padre, Erasmo almeja conhecer
outros lugares e chega a combinar uma viagem a Roma, se propondo a trabalhar
por lá como secretário. Porém, a viagem é cancelada, e então, sob o pretexto de
obter o título de doutor em teologia, é enviado a Paris, ao Colégio Montaigu, o qual
será muito criticado por ele.
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Erasmo possui em relação à higiene uma noção moderna e ao mesmo tempo,
possui igualmente uma preocupação excessiva com sua saúde, o que pode ser
visualizado na obra objeto de estudo, como ao advertir sobre o hábito de beber,
Erasmo pontua: “É não só inconveniente como mau para a saúde”.266 Por esta
razão, o referido estabelecimento de ensino é denominado por Erasmo de “colégio
vinagre”. São constantes suas reclamações referentes à comida e ao vinho,
segundo ele, possuía “gosto de vinagre”, fora os insetos que relata. “Vens de
Montaigu?” Ironizava ele, mais tarde, nos seus ‘Colóquios’. ‘Trazes então, sem
dúvida, a cabeça coroada de louros’. – ‘Não; de pulgas’ ”.267 Mas, cabe ressaltar que
não eram apenas os aspectos físicos que incomodavam tanto Erasmo. Conforme
aponta Delumeau, havia em alguns colégios e universidades certa resistência
quanto à inclusão das “novidades”, isto é, das “humanidades” nos currículos.268 O
formalismo da escolástica e as discussões inócuas também conflitavam seu âmago,
uma

vez que

para

ele

os

conhecimentos não

eram

excludentes,

mas

complementares.
Erasmo não via nenhum contraste moral ou insuperável entre Jesus
e Sócrates, entre a doutrina cristã e a sabedoria antiga, entre a
religião e a ética. Em sinal de tolerância, êle, o sacerdote
consagrado, admitia os pagãos no seu paraíso espiritual e dispunhaos fraternalmente entre os Padres da Igreja. A filosofia era, aos seus
olhos, uma forma de investigar o espírito divino tão pura como a
teologia, e o céu cristão não lhe merecia olhares mais reverentes e
mais gratos do que o Olimpo grego.269

O argumento encontrado para se livrar de tal situação é o da necessidade de
se tratar, pois este se encontrava doente, viajando a Paris, em torno de 1496,
ganhando a vida lecionando alemão e inglês. Em 1499, juntamente com seu aluno
lorde Mountjoy, vai à Inglaterra, adentrando o universo do Saint Mary’s College de
Oxford, local onde encontra simpatizantes com seu pensamento, como por exemplo,
Thomas More (1478-1535). O ambiente agrada Erasmo que encontra pessoas para
debater seus projetos. Dedica-se a aprender o grego e assim realiza a tradução,
com comentários críticos do Novo Testamento, publicada em 1516. Esta publicação
266

ERASMO, 1978, op. cit., p. 89.

267

ZWEIG, Stefan, 1936, op. cit., p. 35.

268

DELUMEAU, Jean, 2011, op. cit., p. 340.

269

Ibidem, 1936, op. cit., p. 11/12.

75

causará grande impacto, pois oferecerá a possibilidade de novas interpretações das
passagens bíblicas, e, por consequência, ressignificará as práticas cristãs, conforme
pontuará Peter Burke, “[...] o que mais importava para Erasmo e muitos outros
leitores e tradutores humanistas era a recuperação da vida devocional da Igreja
primitiva, não a busca pela precisão teológica”. Tais perspectivas se encontram
presentes em todo o seu trabalho de tradução, como no exemplo abaixo, que ilustra
a importância de revisão dos textos bíblicos, portanto, da matriz ideológica da Igreja,
proposta por Erasmo.
Um bom exemplo é o texto de Mateus 4:17 que, na Vulgata, diz
“Fazei penitência”, pois que o Reino dos Céus está próximo”
(poenitentiam agite). Durante séculos, essa passagem foi
interpretada como prova do fato de que o sacramento da penitência
fora claramente instituído pelo próprio Cristo. Em 1516, Erasmo
insistiu que a tradução correta do grego não era “Fazei penitência”,
mas sim “Arrependei-vos” (poeniteat vos); em 1519, ele insistiu,
alternativamente, em “reformai-vos” (resipiscite) – duas diferenças
muito sutis mas significativas. Ao passo que Poenitentiam agite
sustentava a legitimidade do ato externo de confessar os próprios
pecados a um padre, poeniteat e resipiscite apontavam para um ato
interior, talvez até mesmo para uma disposição interior.270

O primeiro sucesso veio com a obra “Adágios”, publicada por volta também de
1500, referente a uma coletânea de citações latinas e provérbios. Porém, como
colocado anteriormente, Erasmo não quer se sentir aprisionado ou mesmo ligado a
qualquer lugar ou pessoa; preza acima de tudo a liberdade. E com esta liberdade é
que deixa a Inglaterra, estagiando na Itália, cuja tipografia de Aldo Manuzio
(1449/50-1515) o absorve. Em 1509, com a passagem da Coroa inglesa a Henrique
VIII, seus colegas ingleses insistem por seu retorno, diante da possibilidade de
Erasmo conseguir uma pensão permanente.271 Neste tempo, se estabelece na casa
de Thomas More, período em que escreve a obra mais conhecida atualmente: “O
Elogio da Loucura”.272 A obra é escrita em sete dias e possui grande repercussão a
exemplo de outras produções suas. Erasmo é sem dúvida um grande escritor. Seu
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talento com as palavras é evidente. Suas críticas são tecidas cuidadosamente
através de seus escritos.
Rebelde perigoso, nunca se expunha ao perigo, refugiando-se ora na
sua sotaina, ora na irresponsabilidade duma pretensa loucura. Um
décimo do que ousava dizer do seu tempo bastava para levar à
fogueira outros que o não sabiam exprimir com a mesma subtileza.
Entretanto papas e príncipes da Igreja, reis e duques aceitavam,
lisonjeados, os seus livros e os retribuiam com dignidades e
presentes. Sob êsse envoltório humanístico-literário, Erasmo
introduziu sorrateiramente nos claustros e nas côrtes principescas o
material explosivo da Reforma.273

Porém, Erasmo não consegue a tão desejada pensão de Henrique VIII, “cujo
amor ao humanismo já tinha sido substituído pelo amor às intrigas da corte e à glória
nos campos de batalha”.274 Então, viaja a Paris e retorna em 1511 à Inglaterra onde
ensinará grego e teologia na universidade de Cambridge. Posteriormente, Erasmo
vai à Basiléia, ligando-se ao editor Johann Froben e ao pintor Hans Holbein
(1497/98-1543).275 Publica alguns trabalhos com Froben, e constantemente revisa
os textos gregos e latinos. Neste período, Erasmo entra em contato com Martinho
Lutero (1483-1546) e surge certo distanciamento de crenças: “Erasmo procura a
reforma pelo esclarecimento racional, Lutero afirma, antes de tudo, o poder da fé.” 276
A diferença é constatada na obra de 1524 “Livre Arbítrio”, em que Lutero publica o
“Servo Arbítrio” em resposta. Para Erasmo, o homem poderia intervir e atuar,
melhorando o seu destino, daí a própria importância da educação.277
Em 1529, eclode grande tensão quanto à área religiosa e Erasmo se encontra
justamente no meio deste conflito. Paulatinamente, este ambiente torna-se tenso,
principalmente porque se trata de poder, e o conhecimento é justamente a base de
qualquer poder. Por isso, a Igreja e o Estado tentaram controlar o conteúdo destas
publicações, sendo que as obras de Erasmo, posteriormente, devido a sua posição
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crítica em relação à hipocrisia observada principalmente no campo religioso, serão
listadas pelo Índex, justamente implantado para filtrar as informações vistas como
perniciosas e, ou, subversivas.278
O Índex parece ter sido criado como um antídoto para o
protestantismo e a imprensa. Na Reforma, os protestantes
proclamavam que o conhecimento estava a seu lado. O inglês John
Foxe, por exemplo, autor de um famoso “livro de mártires”, declarava
que “ou o papa abolirá o conhecimento e a imprensa, ou a imprensa
acabará abolindo o papa”.279

Por um lado, Erasmo possui muitas razões para pregar uma reforma na
Igreja, uma vez que observou de perto a incongruência das pregações religiosas, em
termos de simplicidade, com a ostentação praticada, distanciando, a palavra da
ação.280 Entretanto, Erasmo não concorda com nada que seja brusco, que possa
provocar a violência, por exemplo. As suas diferenças não se circunscrevem apenas
em termos materiais, pois este percebia acima de tudo o afastamento do princípio
puro do cristianismo, que eram as mensagens de respeito e harmonia e a respectiva
passagem deste ensinamento a todas as pessoas. Sendo assim, embora requerido
pelos dois lados, tanto dos reformadores quanto de sua Igreja, Erasmo ao não se
posicionar de forma assumidamente contrária a nenhum dos lados, provocará a ira
de ambos. “Erasmo adulava nas cartas, para ser mais sincero nas obras. Se
consentia em que o presenteassem, não admitia que o comprassem e recusava tudo
o que o podia ligar a uma determinada pessoa”.281
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Pode-se observar que a publicação da obra “A Civilidade Pueril”, em 1530, se
torna parte de um projeto de uma sociedade ideal, cujo requinte dos costumes, mais
até do que estabelecer uma diferenciação, se referiria a um código de conduta entre
as pessoas, nas mais diversas situações, visando um ambiente em que a relação
entre os homens, e a convivência pudessem ser estabelecidas pacificamente. Mas,
apesar das obras de Erasmo, de sua luta através das palavras, a Reforma se impõe
de modo brusco, obrigando que este se refugie em Friburgo. Depois retorna à
Basiléia já no final de sua vida, juntando-se novamente a Froben, e assim
supervisionará novos trabalhos, sendo o último “Ecclesiastes” e o “Comentário ao
Salmo XIV”.282 O ideal de liberdade, de harmonia, e de busca pelo conhecimento
representam um avanço para seu tempo. Mas, também são frutos do mesmo. A sua
concepção rever a tradição, mas ao mesmo tempo não destruí-la não encontra
adeptos, e Erasmo ao não escolher um lado, é hostilizado em alguns momentos por
ambos.283
Um ano depois do fim do concílio, Pio IV publicava o Index dos
autores e livros proibidos. Erasmo, morto em 1536, figurava nele,
com toda a sua obra, sob a menção de todas as tentativas de
conciliação dos humanistas. Erasmo reprovara a excomunhão de
Lutero, condenando a sua excessiva violência. Rompeu
definitivamente com ele em 1525 ao defender o <livre arbítrio> contra
o <servo arbítrio> luterano. Mas as suas preferências inclinavam-se
para uma Igreja em que fosse livre a discussão teológica e em que
as discussões entre doutores tivessem menos importância que a
prática das virtudes evangélicas.284

Tais ideais são refletidos em toda produção erasmiana. Na obra objeto da
presente pesquisa, observa-se o intento humanista no estímulo à observância dos
costumes, além do próprio embate religioso da necessidade de se questionar a
aparência da verdadeira prática. Philippe Ariès cita a denúncia de Erasmo: “Reprovo
282
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o carimbou como o herético número um, mas recomendou somente que o lessem com prudência. A
história protestante cedo se apressou a conta-lo entre os seus. Uma e outra obedeciam ao juízo
duma opinião pública que se encontrava para além dos partidos e que continuava a admirar e a
honrar Erasmo.” In: HUIZINGA, 1970, op. cit., p. 283.
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os criminosos e os supersticiosos ou, para temperar minha linguagem, os ingênuos
e os ignorantes que ensinam aos fiéis a por sua confiança nessas cerimoniais [da
morte]”285, ao “negligenciar precisamente o que nos transforma em verdadeiros
cristãos,”286 isto é “a cerimônia tradicional tornou-se um rito de civilidade sem valor
religioso nem moralidade”.287 Portanto, sua reprovação à teatralidade destas
relações baseadas em um interesse nada “cristão”288 pode ser observada nos
escritos erasmianos, como por exemplo, em “A Civilidade Pueril”: “reflecte bem em
como é inútil entrar numa igreja, se não for para sair dela melhor e mais puro”289 ou
em Elogio da Loucura.290
Os mundanos pensam de modo bem distinto. Acreditam que a missa
consiste em ficar perto do altar, em ouvir o som das palavras que o
padre pronuncia e em acompanhar do começo ao fim todas as
pequenas cerimônias que ele faz. Enfim, não é somente nos
exemplos que acabo de citar, mas em sua vida inteira que o devoto
se afasta das coisas materiais e sensíveis, para elevar-se às coisas
eternas, espirituais e invisíveis.291
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CAPÍTULO 3

A EXPRESSÃO DO PODER ATRAVÉS DAS ATITUDES CORPORAIS

Pois há duas coisas, sobretudo, que impedem o
homem de chegar a conhecer bem as coisas: a
vergonha, que ofusca sua alma, e o temor, que lhe
mostra o perigo e o desvia de empreender grandes
ações. Ora, a loucura nos livra maravilhosamente
dessas duas coisas. Poucos percebem a quantidade
de outras vantagens que obtêm os que renunciam
para sempre à vergonha e ao temor. Há talvez os que
prefiram a prudência que consiste em fazer uma idéia
justa das coisas; mas escutai-me, por favor. Vereis o
quanto as pessoas estão afastadas dessa virtude,
mesmo quando crêem possuí-la por inteiro.292
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3. 1 Distinção Social e as Novas Teatralidades

O advento da percepção corporal também pode ser comparado à passagem
bíblica em que Adão descobre sua nudez,293 e, de certo modo, com as devidas
proporções históricas, se conscientiza quanto à necessidade de esconder este
corpo, isto é, a existência do pudor. Descobre, se conscientiza, termos estes
utilizados propositalmente para dar ênfase ao processo de constante construção a
que se refere os hábitos tidos como mais “naturais” e, assim, automáticos.
Entretanto, conforme discutido anteriormente, tais hábitos tidos como naturais são
referências que se afirmam de acordo com a sociedade e ao longo do tempo,
podendo ser ressignificadas. Os modelos civilizatórios prescrevem não apenas
formas, mas códigos de conduta. Tais modelos deveriam seguir as pessoas
constantemente. Este processo de interiorização dos costumes, que farão com que
a mera leitura de tais normas se torne incômoda, é um processo contínuo que
procura definir os costumes aceitos e atribuir-lhes um significado, conforme dirá
Norbert Elias, “A civilização não é apenas um estado, mas um processo que deve
prosseguir”.294 Quanto mais refinado e quanto maior o domínio exigido do corpo,
maior o destaque entre os outros corpos, e por consequência, maior o status.
As boas maneiras falavam uma língua elaborada e impunham uma
disciplina a ser aprendida por quem desejasse ascender a um nível
mais elevado na sociedade. Aqueles que já pertenciam ao círculo
mágico exibiam boas maneiras sem qualquer piedade, como uma
forma de exclusão, seja cristalizando códigos de comportamento
para indicar sua própria superioridade, seja mudando-os a seu belprazer, para tornar ainda mais difícil aos nouveaux a tarefa de chegar
lá.295

A partir da passagem da “Gênesis”, em que Adão e Eva se observam nus e, portanto, se
“envergonham”, já é um exemplo da dualidade e mesmo tensão dentro da perspectiva e construção
da noção de pecado e, portanto, do pudor. O fruto proibido, simbolizado pela “maçã” pode servir de
metáfora para a descoberta da consciência e do conhecimento. “9 E chamou o Senhor Deus ao
homem, e lhe perguntou: Onde estás? 10 Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava
nu, tive medo e me escondi. 11 Perguntou Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da
árvore de que te ordenei que não comesse?” In: GÊNESIS. Bíblia Sagrada, op. cit., p. 9.
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Logo, a necessidade de manter a aparência é atestada pelo sentimento de
que as pessoas são constantemente observadas, e assim julgadas por esta mesma
aparência. Tal pressão pode ser notada na obra de Erasmo, quando ao final,
recomenda no tocante às boas maneiras: “Se algum dos teus amigos atentar contra
elas por ignorância, caso isso valha a pena, é de bom tom chamá-lo à parte e avisálo com cuidado”.296 Com base nesta recomendação de Erasmo, atesta-se o
surgimento quanto a uma nova percepção quanto ao sujeito, uma vez que a relação
na cidade distancia os sujeitos, embora, ao mesmo tempo, proporciona um
envolvimento maior entre esses mesmos sujeitos.
Erasmo que parte sempre da observação, justifica os modelos de
comportamento propostos, ao mesmo tempo em que permite assimilar como os
gestos mais simples começam a ser, mesmo que seja apenas uma tentativa,
padronizados.297 Esta padronização que envolve uma pressão cada vez maior sobre
os corpos humanos possui enquanto tradições os tratados de fisiognomonia no
século XVI, conforme já apontado no capítulo anterior, que foram retomados da
Antiguidade Clássica. O corpo refletiria as virtudes e, ou, defeitos da alma?298 Seria
possível educar o corpo e assim levar a um aprimoramento de valores, ou ainda tal
preocupação com a aparência seria incentivada apenas enquanto máscara social,
no propósito de evidenciar uma possível “superioridade” daqueles que seriam os
detentores do poder social e econômico? Em diálogo com Jean-Jacques Courtine e
Claudine Haroche percebe-se tal concepção quanto a dualidade do homem: externo
e interno.
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O homem divide-se em dois: é ao mesmo tempo invisível e visível,
homem interior e homem exterior. Mas existe um laço entre a
interioridade oculta do homem e a sua exterioridade manifesta. Os
movimentos das paixões que habitam o homem interior são
marcados à superfície do corpo.299

Seria o tratado de Erasmo, envolto igualmente neste outro gênero literário?
Se não há a possibilidade, como apontado no primeiro capítulo, de isolar a obra
como circunscrita em um único gênero literário, pelo menos se observa em Erasmo
algumas referências da perspectiva da fisiognomonia. Segundo Haroche e Courtine,
o estudo da fisiognomonia, ciência do olhar e também do rosto, irá realizar um
comparativo entre os traços animais (os quais já seriam conhecidos) e os traços
humanos, na tentativa de desvendar e, de certo modo, definir o caráter através da
presença ou ausência de determinadas características.300 Este tipo de comparação
pode ser constatado nos exemplos erasmianos a seguir:
“É pouco próprio olhar enquanto se abre um olho e fecha o outro: que é isso
senão fazer-se zarolho, por vontade própria? Deixemos isso para os atuns e certos
artífices [...].”301; “A fronte deve ser risonha e lisa, sinal de uma boa consciência e de
espírito aberto; franzida de rugas, é indício de senilidade; instável, lembra um ouriço;
ameaçadora faz pensar num touro;”302 “É ridículo falar pelo nariz – o que é próprio
dos que tocam gaita de foles e dos elefantes”;303 “Há pessoas que mal se sentam
levam logo a mão às travessas. Fazê-lo é parecer-se demais com os lobos ou esses
glutões que tiram a carne da marmita e a devoram”,304 e a respeito da bebida, “[...]
sempre moderadamente, sem tudo beber de um trago ou com o ruído que fazem os
cavalos quando se desalterem”.305 Ou ainda quando acrescenta que, “não se roem
os ossos com os dentes, como fazem os cães; limpam-se com a ajuda de uma
faca”.306 Todavia, embora tais exemplos indiquem esta tradição da fisiognomonia em
299
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estabelecer parâmetros comportamentais através dos traços animais, no período de
Erasmo, a utilização destes exemplos era natural, conforme apontará Luiz Feracine,
“O recurso pedagógico aos exemplos dados pelo universo animal era apelo corrente
na literatura clássica e na era do humanismo-renascentista.”307 Por conseguinte,
Erasmo emprega tais comparações devido a esta tradição na escrita, que também
procura opor a diferença entre o comportamento do homem ante o animal, por sinal,
irracional.
Contudo, a identificação destas características seria fundamental, uma vez
que “a alma está coberta de véus, a palavra engana abundantemente e a própria
fisionomia é pouco segura.”308 Aquele que detivesse o domínio de desvendar o
interior do homem, isto é, descobrir sua real intencionalidade, conseguiria “despojar
as fisionomias mentirosas das máscaras que as abriga”.309 Deste modo, qualquer
aparato que pudesse esconder esta realidade seria condenado.
As máscaras (para os homens) e a maquiagem (para as mulheres)
são condenados porque ocultam ou pervertem de maneira sacrílega
a imagem de Deus no homem, pretendendo completar ou aperfeiçoar
a Criação, dando ao homem traços de animal (que não tem alma) ou
do demônio (que é um espírito decaído), ou ainda, no tempo de
festa, invertendo as identidades sexuais fixadas por Deus e que são
uma parte da ordem social.310

A sociedade medieval, conforme já abordado, é uma sociedade baseada nos
gestos. A oralidade é muito presente, mas é a partir desta imagem comportamental
que as relações se prescrevem. É utilizando-se de todo um simbolismo311 que se
procura memorizar estas práticas, no sentido de identificá-las; “os gestos vão assim
adquirir uma amplitude particular, mesmo que a escrita, propriedade quase exclusiva
dos clérigos, seja igualmente um gesto, manual importante e respeitado”. 312 O
estudo de Jacques Le Goff e Nicolas Truong, ressalta a importância do controle
destes gestos, ao diferenciar “gesto” de “gesticulação”.
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De um lado, o gesto (gestus) é codificado e valorizado pela
sociedade medieval, de outro, a gesticulação (gesticulatio) é
associada à desordem e ao pecado. O mesmo vale para as
contorções e as deformações. Mas o corpo não deixa de estar em
movimento, transbordando. No imaginário medieval, os monstros
povoam a literatura e a iconografia, as narrativas de viagens e as
margens dos manuscritos.313

É a partir deste ponto que haverá uma diferença entre o gesto e a
gestualidade. O primeiro entendido como a expressão comedida e consensual de
um comportamento adequado e que respeita a hierarquia colocada. O segundo é
referido quanto aos excessos, às deformações causadas no corpo a partir do
exagero dos gestos, ou talvez até de sua espontaneidade.314
Pois o gesto envolve inteiramente o corpo e o ser: a expressão
exterior do homem (foris) dá a ver as manifestações e movimentos
interiores (intus) da alma. Mas é preciso distinguir os gestos (gestus)
da gesticulação (gesticulatio), isto é, das gesticulações e de outras
contorções que lembram o diabo. Aqui, a tensão é ainda percebida.
Por um lado, o gesto exprime a interioridade, a fidelidade e a fé. Por
outro, a gesticulação é o sinal da malignidade, da possessão e do
pecado.315

Esta diferenciação, isto é, este domínio do corpo que envolve a teatralização
das maneiras, as quais devem ser constantemente controladas, serão destacadas
por Erasmo nas seguintes passagens:
“Se os teus pais te derem roupas elegantes não te mires, para te
contemplares; não gesticule de alegria, nem te ofereças complacentemente aos
olhos de todos. Isso seria querer parecer-se com o macaco ou o pavão;”316 “Não fica
bem a uma criança bem educada agitar os braços, gesticular com os dedos, mexer
os pés ou falar mais com o corpo do que com a língua [...]”,317 e complementa
comentando quanto à falta de necessidade que há em apresentar tais gestos
313
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descontrolados, frisando o aspecto irrisório que tais maneiras poderiam causar nos
outros.
Muitas pessoas bebem ou comem sem tomar fôlego, e não porque
tenham fome ou sede, mas porque não o conseguem deixar de fazer;
e também sentem a necessidade de coçar a cabeça, [...] de
gesticularem com as mãos, [...], de tossirem, de fungar ou cuspirem”.
[...] Tudo isso [...] dá o aspecto de um louco.318

Percebe-se neste ponto, mesmo que não seja explícita, a pressão de
reproduzir os costumes para que se seja aceito no grupo social, uma vez que o
maior problema de se parecer como um “louco” é justamente porque os outros
poderão julgá-lo assim, o que indica que se se estará sendo examinado. Assim,
estes gestos são cobrados constantemente, dado que o próprio processo de
cobrança é um fruto do “processo civilizador”, pois estes gestos não apenas se
referem a uma conduta externa apenas, mas estabelecem fundamentalmente a
tensão cada vez maior entre os indivíduos, os quais se cobram mutuamente a seguir
determinados costumes, sob a pena da exclusão.
A competição por quem tinha as melhores maneiras, que agora
adquiriu um caráter pequeno-burguês, era especialmente
desenvolvida na vida da corte do século XV. Era uma vergonha
insuportável não ceder o lugar apropriado a alguém mais importante.
Os duques borguinhões meticulosamente dão a preferência aos seus
pares reais da França.319

Portanto, a proposta de controle destes corpos só é possível a partir da
perspectiva da tensão que instituem os olhares constantes e, deste modo,
censuradores, os quais são responsáveis pela vigência e também pela própria
distinção que se propõe a partir da apropriação dos diversos gestos. Erasmo já
alertava que mesmo que não houvesse ninguém observando as pessoas
diretamente, o cuidado deveria persistir uma vez que: “Não há lugar onde os anjos
não se encontrem!”.320 A preocupação é justa. Para o homem medieval esta
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construção paulatina se faz reveladora de outra instância, a qual se encontra às
vezes em forma dual: o corpo e a alma. O corpo entendido enquanto “suporte” da
alma faz com que a aparência corporal expresse a essência da identidade do
indivíduo. Tendo-se em vista a noção de pecado, isto é, de condenação versus
ascensão espiritual, o entrave proposto pelo domínio dos gestos se estabelece em
instâncias não apenas terrenas. Os gestos tinham sua importância maior ao poder
indicar o interior do homem, desafiando o próprio destino de sua alma. Por esta
razão, Erasmo logo no início da obra adverte que o: “homem preste atenção à sua
aparência, aos seus gestos e à sua maneira de vestir, tanto quanto à sua
inteligência”.321 Entretanto, Erasmo não deixará de notar a arbitrariedade que existe
muitas vezes em se julgar pela aparência.
As roupas são, por assim dizer, o corpo do corpo e dão uma ideia
das disposições do espírito. No entanto não se pode submeter o
vestir a regras fixas, uma vez que nem todos têm a mesma fortuna e
posição; o que é ou não é conveniente varia com os países; enfim,
os gostos nem sempre foram os mesmos em todos os tempos.322

Conforme apontará o filósofo Renato Janine Ribeiro, a etiqueta não se refere
apenas a um conjunto de regras que devemos seguir ou não, mas a uma espécie de
ritual, em que as formas sejam de certo modo harmoniosas, o que é válido
essencialmente para as cortes medievais. Assim, “É preciso que os gestos e
palavras considerados belos adquiram um sentido cerimonial, tomem a forma de um
ritual quase religioso”.323 Este rebuscamento das atitudes corporais enquanto signos,
e enquanto respaldadas em um ideal de necessidade, foram apontadas por Elias
enquanto resultado do “processo civilizador”, que indica uma reformatação das
instâncias privadas e públicas, uma vez que nas cortes medievais, não havia esta
distância entre estes patamares, ou seja, todos os atos atingiam uma dimensão
pública, que tornavam os impulsos naturais do corpo enquanto “indecentes”.324
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Norbert Elias chegou a sugerir que o processo civilizacional está em
última instância relacionado com a centralização política. Uma vez
que as pessoas são obrigadas pelo poder central a viver em paz
umas com as outras, são gradualmente levadas a conter-se noutras
áreas também.325

No século XVI, com a ascensão da burguesia, a nobreza passa a se sentir
ameaçada em relação ao seu status na sociedade. Esta burguesia que se enriquecia
cada vez mais, a partir da liberação de suas atividades no comércio,326 se impunha
perante a hierarquia pautada não apenas no poderio econômico, mas no gesto.
Diante deste aspecto, a nobreza passa a refinar esta comunicação gestual, a fim de
promover maiores distâncias e se distinguir socialmente. Erasmo observa e indica
como os diferentes corpos se apresentam, podendo ser classificados, como nos
seguintes exemplos: “[...] Assoar-se à boina ou a uma banda de roupa é próprio de
um camponês; ao braço ou ao cotovelo, de um vendedor de salgados,"327 ou ainda:
"meter três dedos no saleiro é, como se diz, prova de baixa estirpe. O sal deve-se
tirar com a faca - e se estiver longe, deve-se pedir que nos sirvam, estendendo o
prato."328 Percebe-se igualmente que a inclusão de talheres foi gradual329 e o
registro do uso dos utensílios à mesa se encontram presentes em variadas
passagens,

como

nos

seguintes

exemplos:

“[...]

logo

que

tiver

comido

suficientemente deve levantar o seu prato e retirar-se, saudando convivas –
especialmente o de maior mérito,”330 e até da disposição na mesa, “O copo de beber
coloca-se à direita, tal como a faca de cortar a carne, bem limpa; o pão, à
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esquerda,”331 oferece uma perspectiva desta transição, isto é, tanto o requinte que
existia em obter tais utensílios e saber utilizá-los adequadamente, quanto a inclusão
em si destes aparatos, que fazem com que ao longo do tempo sejam vistos como
essenciais.
Há que receber no prato aquilo em que não se pode pegar com os
dedos. Se te oferecerem algum bocado de bolo ou de empada,
serve-te com uma colher, pousa-o no prato e devolve a colher; se o
alimento for líquido prova-o e devolve a colher, depois de a teres
limpo ao guardanapo. Lamber os dedos engordurados ou limpá-los à
roupa é igualmente inconveniente; mais vale servir-se da toalha, ou
guardanapo.332

Erasmo se encontra na transição, uma vez que é possível compreender que
nem sempre o uso de talheres e utensílios individuais existia, como no exemplo a
seguir: “Antes de beberes, acaba de esvaziar a boca e não tragas o copo aos lábios
antes de os teres limpo com o guardanapo ou lenço – sobretudo se um dos convivas
te oferecer o seu próprio copo, ou se todos beberem da mesma taça”. 333 Estabelecese uma verdadeira tipologia a partir destes comportamentos, que indicam o
pertencimento a partir do controle do corpo e da consequente aparência, na
composição dos gestos, apontando e classificando os níveis de civilidade e,
portanto, de hierarquia entre os indivíduos. O próprio fato de Erasmo registrar o uso
destes utensílios dá indícios de sua ambiência, de sua vivência e descrição de um
estilo de vida destinado à nobreza.
A descrição deste ambiente contribui para a ambivalência existente entre o
debate referente ao público que se destinava a obra, uma vez que embora Erasmo
registre ao final da obra que até mesmo “camponeses” podem adquirir boas
maneiras, todo o contexto da obra circunda o estilo de vida da nobreza. Pode-se
constatar esta realidade não apenas através do fato da existência de utensílios
destinados à mesa, mas de outros exemplos que envolvem o próprio letramento,
que por sua vez indicam uma camada da sociedade que sabia ou teria acesso à
prática da leitura, conforme a recomendação a seguir: “É pouco civil ler pelo canto

331

ERASMO, 1978, op. cit., p. 89.

332

Ibidem, 1978, p. 91.

333

Ibidem, 1978, p. 90.

90

do olho uma carta que não nos é dirigida.”334 E já em outras palavras, ao direcionar
o seu discurso no exemplo a seguir: “Uma criança de boa condição não deve
conspurcar a língua com palavras obscenas, nem prestar-lhes atenção”.335
Entretanto, alguns lugares e comportamentos sugeridos como, por exemplo, a
Igreja, poderiam ser adotados por qualquer pessoa. Assim, pode-se aferir que a
obra aponta as mudanças que ocorriam a partir das novas experiências sociais
causadas pelo crescimento das cidades, assim como do contato cada vez maior
com outras culturas, o que levou, por exemplo, à implementação de talheres e a
inclusão de uma nova visão ante o que seria considerado civilizado à mesa e a
outros setores da sociedade, portanto, a composição de uma nova teatralidade. Por
isso, Erasmo escreve para esta nobreza,336 que ainda precisa adquirir estes
hábitos,337 mas também destina àqueles que almejem chegar a adquirir este status
através do comportamento338 e ao público mais geral, que deveria pelo menos,
amenizar seus modos, uma vez que na cidade o encontro entre as pessoas, e
consequentemente, entre seus próprios corpos, é constante e até imprevisível.
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Na obra “A Civilidade Pueril” Erasmo adverte a importância de se rever alguns costumes que não
constituem necessidade, apenas hábitos, ressaltando que se tais modos não forem alertados ou
corrigidos na infância, afetarão o indivíduo em sua idade adulta. “Não é próprio engolir o cuspo,
assim como não o é, como por vezes se vê certas pessoas fazer, não por necessidade mas por
hábito, cuspir mal se dizem três palavras. Outros tossem, enquanto connosco falam, sem
necessidade nenhuma mas só por mania; é um hábito de mentirosos e daqueles que se procuram
recordar do que devem dizer; outros, não menos indelicados, não conseguem dizer três palavras sem
arrotar. Se este defeito se tornar um hábito na infância persistirá na idade madura: o mesmo sucede
com o escarrar”. (In: ERASMO, 1978, op. cit., p. 76.) Na obra “Dos Meninos” Erasmo também aponta
esta necessidade de se passar os bons costumes desde cedo, “Faze-o aprender as primeiras noções
antes que a idade fique menos dúctil e o ânimo mais propenso aos defeitos ou até mesmo infestado
com as raízes de vícios tenacíssimos”. (In: ERASMO, 2008, op. cit., p. 26.) Denis Diderot, na obra
“Enciclopédia”, também destaca a importância da educação das crianças em adquirir bons hábitos.
“Os hábitos tomam o nome de virtudes ou vícios segundo a natureza das ações. Fazei vossas
crianças adquirirem o hábito do bem”. In: DIDEROT, 2015, op. cit., p.70.
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Apesar de Erasmo deixar claro que o refinamento das maneiras não seria o mais importante, e
que as pessoas deveriam procurar ser mais simples do que rebuscadas em relação a sua aparência,
como expressa em algumas passagens referentes ao modo de se vestir. “Em toda esta diversidade,
contudo, há aquilo que é em si conveniente e o que não é: para que serve, por exemplo, um enfeite
sem qualquer utilidade?” In: Ibidem, 1978, p. 81.
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Percebe-se toda uma reestruturação quanto às atitudes comuns à vida, como,
por exemplo, a alimentação, proporcionando novos significados a ela. Tal era a
importância da refeição enquanto ritual, que o maior capítulo da obra “A Civilidade
Pueril”, é o quarto (“Das refeições”), o qual é dedicado aos modos à mesa. E o
segundo maior capítulo também é significativo que seja o primeiro (“Da decência e
da indecência da apresentação”), o qual é destinado à apresentação dos indivíduos,
isto é, relativo à exterioridade. Neste sentido, não apenas os utensílios denotaram o
lugar social, como o próprio alimento. Renato Janine Ribeiro já apontou em suas
pesquisas que a carne seria o “grande alimento da nobreza.”339 Erasmo registra
como deve se proceder em relação a este alimento, assim como se deve portar à
mesa em geral.
Depois de ter cortado a carne, no prato, em pequenos pedaços,
estes devem ser mastigados com uma bucha de pão, antes de serem
engolidos. Não se trata só de um caso de bom tom, é também
excelente para a saúde. Há os que mais do que comer devoram a
comida, como se fossem pessoas que estivessem prestes a ser
presas; é dessa forma que os patifórios comem o que acabaram de
roubar. Outros engolem de uma vez bocados tão grandes que ficam
com as bochechas inchadas, como se tivessem apanhado uns
estalos; outros ainda, enquanto mastigam abrem de tal forma a boca
que grunhem como porcos. Outros metem tanto ardor no comer que
resfolegam das narinas, como se estivessem prestes a sufocar.
Beber ou falar com a boca cheia é indelicado, e perigoso.”340

Contata-se no trecho acima, o atrelamento, já evidenciado no primeiro
capítulo, entre a saúde e os livros de cortesia, e, no caso, de civilidade. O discurso
da saúde se ressalta enquanto argumento primordial. Renato Janine Ribeiro também
esclarece em suas pesquisas que no ambiente da nobreza o animal é servido
inteiro, sendo um grande privilégio cortá-lo, além de destacar que juntamente com a
caça, a esgrima ou dança, constituíam as três ocupações dos nobres, ainda no
século XVII.341 Conforme evidenciado na passagem acima, a reformulação das boas
maneiras irá impor uma nova teatralidade a este costume, ou seja, a caça será
progressivamente considerada como algo “selvagem”, portanto, incivil.
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É um prazer imenso, segundo eles, ouvir o som rude e desagradável
das trompas e os latidos medonhos dos cães. [...] Que prazer quando
chega o momento de dilacerar um animal selvagem! Cortar, arrancar
os membros dos bois e dos carneiros é uma ocupação vil e
desprezível que se delega à gentalha; mas dilacerar os membros
palpitantes de um animal selvagem é um exercício nobre e glorioso
reservado apenas aos heróis. [...] Feliz o mortal que é convidado a
degustar uma pequena porção do animal! É uma honra que ele
considera como um dos títulos maios gloriosos de sua família... Tudo
o que ganham esses caçadores determinados é que eles se tornam,
no final, quase tão selvagens quanto os animais que perseguem e
comem. Não obstante, estão muito convencidos de que levam
realmente uma vida de rei.342

Deste modo, observa-se que “a preocupação com a distinção social e a busca
quase obsessiva dos prazeres, isto é, os excessos alimentares da nobreza e da
burguesia, conduzirão a essa forma de refinamento que transforma o alimento em
cultura, e a cozinha, em gastronomia.343 E nesse sentido, se formata uma nova
teatralidade que propõe a partir desse cotidiano ressignificá-lo, atribuindo-lhe em
última instância um status, conforme pontuará Le Goff: “A refeição, comum ou
excepcional, é um ato social, codificado, hierarquizado, que ao mesmo tempo
distingue e une”.344 Isto é, constitui-se um código que se reelabora constantemente a
fim de proporcionar a diferenciação através dos domínios destes códigos de
conduta. Assim sendo, o ideal de aparência irá se modificar ao longo do tempo, pois
se espelha na hierarquia da sociedade. Pierre Bourdieu assinala justamente esta
concepção:
Assim, delineia-se um espaço dos corpos de classe que, salvo os
acasos biológicos, tende a reproduzir, em sua lógica específica, a
estrutura do espaço social. E não é por acaso, portanto, que as
propriedades corporais são apreendidas através dos sistemas das
diferentes propriedades: as taxionomias em vigor tendem a opor,
hierarquizando-as, as propriedades mais frequentes entre os
dominantes – ou seja, as mais raras – e as mais frequentes entre os
dominados.

342

ERASMO, 2011, op. cit., p. 59/60.

343

LE GOFF; TRUONG, Uma história do corpo na Idade Média. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010. p. 138.
344

Ibidem, 2010, p.138.

93

Apesar de Erasmo apontar a fragilidade e os enganos que esta primeira
impressão dos sujeitos poderia ocasionar, o que pode ser observado em sua crítica
aos cortesãos, conforme apontado na presente pesquisa, não deixa de notar que
“muitas pessoas compensam a grosseria das suas maneiras com outras
qualidades”.345 Portanto, apesar de Erasmo propor um refinamento das maneiras,
não deixa de salientar que talvez o maior decoro seja justamente não se ater tanto
às teatralidades e se dedicar ao exercício do pensamento, como o estudo das
“belas-letras” e o respeito com todos, conforme frisará Erasmo, na passagem que já
foi transcrita no presente trabalho, enquanto introdutória das discussões do contexto
educacional no segundo capítulo.
“Que outros pintem nos seus brasões leões, águias, touros ou leopardos!
possuem uma nobreza maior e mais verdadeira aqueles que podem ornar os seus
escudos com tantos emblemas quantas as artes liberais que praticam”.346 A partir de
todos estes discursos que norteiam a construção da civilidade, ressalta-se o
religioso como primeiro e principal divulgador destas ideias. São exemplos deste
discurso religioso, os dizeres de Erasmo a seguir: “é cristão saudar quem espirra
[...]”347 e “se te vier a vontade de bocejar e não te puderes nem desviar nem retirar,
cobre a boca com o lenço ou a palma da mão, e em seguida faz o sinal da cruz”.348
Responsável por civilizar o corpo, a Igreja adota medidas discursivas que permitem
selecionar espaços, ao colocar em cheque o próprio destino da alma.
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Ibidem, 1978, p. 70. Na obra “Elogio da Loucura”, este ideal também está de modo mais explícito,
quando sob a figura de um sábio, denuncia o comportamento daqueles que somente buscam uma
vida de aparências e não de virtudes. “Se um sábio caído do céu aparecesse de repente no meio de
nós e exclamasse: ‘Aquele que vós todos considerais como vosso deus e vosso senhor não merece
sequer o nome de homem, ele não está acima da classe dos animais, pois deixa-se conduzir como
eles ao sabor de suas paixões brutais; ele é o mais vil dos escravos, pois submete-se
voluntariamente a tantos mestres desprezíveis’; se ele dissesse a um homem que chora a morte de
seu pai: ‘Alegra-te! Teu pai começou a viver, pois a vida deste mundo não é senão uma espécie de
morte’; se ele dissesse a um nobre orgulhoso de seus títulos: ‘Não passas de um plebeu e de um
bastardo, pois não tens a virtude, sem a qual não há verdadeira nobreza’; enfim, se ele falasse dessa
maneira de todas as coisas da vida, dizei-me, peço-vos, o que ele ganharia com todos os seus belos
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p. 43.
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O cristianismo instituído e a sociedade de corte nascente vão
“civilizar o corpo” através da instituição das boas maneiras.
Entretanto, o corpo resiste. No universo das margens e das
narrativas literárias em que o erotismo e a nudez, por exemplo, se
fazem ver. Nas festas populares em que os homens se divertem. No
imaginário do país da Cocanha.349

Ao construir-se uma nova dinâmica social, constroem-se novas regras de
conduta necessárias a determinado convívio, mesmo que de modo superficial. E
esta superficialidade das relações pode ser apontada enquanto consequência da
própria tentativa de naturalização destes gestos.
O piedoso Courtin, insuspeitável na matéria, explicita-o num texto
surpreendente de 1671: ‘Se alguém é infeliz o bastante para
esquecer-se ou descurar-se de ajoelhar-se diante de Deus por falta
de devoção, fraqueza ou preguiça, deve ajoelhar-se ao menos por
decoro e por causa das pessoas de qualidade que podem encontrase em tal lugar’. O que mais importa é o que se vê.350

A importância crescente quanto à visibilidade do sujeito respalda-se em uma
preocupação cada vez mais frequente quanto à aparência desse corpo, o que
denotará novas formas de sociabilidade. Esta mudança pode ser observada a partir
dos mecanismos da linguagem, os quais irão refletir no modo como esse corpo será
percebido e idealizado. Claudine Haroche, por exemplo, observa a transferência do
manuscrito para a imprensa, enquanto indicativo para o surgimento de novas
sensibilidades, ao colocar que a imprensa irá deslocar a percepção das pessoas do
tato para a visão.
O manuscrito mobilizava o corpo, os gestos, a mão. Intrínseco ao
manuscrito, o sentido do tato tende a desaparecer diante da questão
da visibilidade: a visão se torna o sentido predominante, “a cultura do
manuscrito, contrariamente à do impresso, está profundamente
ligada à audição e ao tato. [...] Em vez da frieza do desapego visual,
o mundo do manuscrito supõe a empatia e mobiliza o conjunto dos
sentidos”. É a invenção da imprensa que vai conferir uma
importância decisiva à visão, e menor ao tato.351
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Assim, mais do que domar os cinco sentidos (audição, olfato, paladar, tato e
visão) às novas sensibilidades, é preciso, portanto, adaptar a ordem dos próprios
sentidos a estas novas sensibilidades. Haroche compreende um deslocamento
gradual destas percepções. No contexto do recorte temporal do presente trabalho,
ao organizar e idealizar as cidades, a civilidade surge enquanto necessária ao
refreamento dos indivíduos perante a reorganização da sociedade que insere novas
personagens, que reorganizam a antiga hierarquia. Mas, para a demonstração
destes gestos, como colocará Haroche, é necessário que o outro seja percebido, o
que irá afirmar a importância da regra. Porém, com o desenvolvimento das cidades
reclama-se de uma civilidade que inexiste muitas vezes. Se for observado além da
arquitetura, que geralmente não proporciona efetivamente espaços para esta
sociabilidade, isto é, para o reconhecimento do outro, percebe-se também que a
formatação da sensibilidade se modificou. A partir do advento da imprensa, os livros
de civilidade embora encontrem maior respaldo para sua expansão, aos poucos,
será esta mesma forma de conduzir o conhecimento, na própria disseminação da
escrita, que a civilidade deixará de ser uma prática eficaz, como foi concebida.
O deslocamento do tato para o olhar acabará fazendo com que as pessoas
olhem, sem realmente processar essa visão, por causa da multidão de olhares,
promovendo uma distância maior entre os indivíduos. Desse modo, o indivíduo é
levado a se conter, por causa desses constantes olhares, contudo, ao mesmo
tempo, por serem olhares múltiplos, não são identificáveis. Não sendo identificáveis,
não é possível reconhecer o outro.
A possibilidade de perceber supõe a duração, a necessidade de
alternar parada e movimento. A atividade corporal, manual, possuía
no manuscrito, nas civilidades do Renascimento até o século XIX e,
às vezes, além, na época moderna, uma temporalidade, um ritmo
apreensível pelo indivíduo.352

Tal perspectiva interfere na dinâmica, como apontado, temporal. Os gestos
requerem apreensão e elaboração. Precisam que, além disso, sejam percebidos,
pois envolvem códigos de distinção. Gradativamente, com o desenvolvimento das
cidades e a afirmação da imprensa, estes códigos de distinção serão transferidos.
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Não mais o gesto, o corpo humano em si irá identificar o sujeito, mas sim a sua
posição econômica, suas posses. Na vida urbana, o encontro entre as pessoas é
constante, porém esse constante que parece próximo, na realidade não o é. Os
olhos se voltam e veem os indivíduos, porém, tais corpos não são observados com a
mesma atenção; seria olhar sem efetivamente ver, ou melhor, são imagens que não
são devidamente processadas, imagens essas cada vez mais presentes a partir do
desenvolvimento da cidade.353
No século XVI esse processo, o qual se encontra muito mais avançado
atualmente se pensarmos nas cidades, ainda não desclassificou as regras de boa
convivência. Pelo contrário, a civilidade surge como impactante e distintiva nesta
vida citadina, que reelabora seus códigos, sua teatralidade. Se antes a cortesia era
necessária e se encontrava em um contexto que proporcionava uma exclusão maior
e assim, seguramente admitia maior distinção, a civilidade, por sua vez,
desempenhará esse papel, mas em um contexto conflitante. O conflito se encontra
no paradoxo, observado a partir do advento das cidades, no que concerne à
visibilidade desse sujeito. Em uma sociedade fechada, com pouca possiblidade de
mobilidade social, isto é, em uma sociedade basicamente definida através das
linhagens, o outro possui o seu lugar definido, e por isso, de certo modo mais visível.
A cortesia surge como apoio a essa visibilidade no tocante à distinção
imposta nessas relações. Ela proporciona o argumento necessário à naturalização
da distinção nas relações cotidianas. O nobre citadino possui, portanto, o corpo
controlado, já não é o caso do camponês,354 cuja postura é tida como “rude”; como
Elias destacará tendo em consideração à recomendação erasmiana: “Todos, do rei
e rainha ao camponês e sua mulher, comem com as mãos. Na classe alta há
maneiras mais refinadas de fazer isso. Deve-se lavar as mãos antes de uma

La Bruyère, no século XVII, irá demonstrar em uma passagem de sua obra “Caracteres ou
Costumes deste Século”, referentes a cidade, a dinâmica que se passa a se arquitetar através dos
olhares constantes, que julgam apenas a aparência. “Em Paris, todos se dão ares, sem se falar, em
qualquer local público, para ser mais exato, todas as tardes nas avenidas e em Tuileries, limitando-se
a olhar-se no rosto e desaprovar uns aos outros. Não podemos passar sem este mundo que não
amamos e do qual zombamos. Geralmente nos esperamos uns aos outros na passagem por ocasião
de um passeio público; passamos em revista um ao outro: carruagem, cavalos, condecorações,
armas, nada escapa aos olhos, tudo é curiosa ou malignamente observado; de acordo com a maior
ou menor riqueza ostentada, respeitamos as pessoas ou as desdenhamos”. In: SILVA, 2012, op. cit.,
p. 121.
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refeição, diz Erasmo.”355 Deste modo, com o surgimento da burguesia isso se
modifica, devido a mobilidade se tornar possível e, assim, essa movimentação terá
que encontrar respaldo no discurso das boas maneiras. A teatralização agora tem
um novo palco: a cidade. Nessa cidade, cuja ascensão social é possível, é
necessário estabelecer outros códigos que ressignificam esta linguagem gestual,
uma vez que na cidade as práticas sociais são outras, assim como os sujeitos e até
o modo como estão dispostos são diferentes.
Erasmo que percebe esta divisão no contexto citadino entre os espaços,
indica a necessidade de se comportar antes estas transições espaciais, como na
Igreja, que é um espaço mais dinâmico, ao permear, no nível do imaginário, tanto o
público (todos podem e devem frequentar) quanto o privado (o silêncio que se prega,
além da noção de ser constantemente observado, superam o espaço real, uma vez
que as atitudes seriam sempre flagradas pelo divino), constituindo-se de um “terceiro
espaço.”356 Esta visão pode ser observada na seguinte passagem:
“Não é conveniente passear-se pelas igrejas como os peripatéticos; as
galerias e as praças públicas são locais de passeio, e não as igrejas, consagradas à
prédica, aos mistérios e à oração”.357 Logo, é importante destacar que a Igreja se
difere do espaço puramente público, e, permeia também o íntimo, o privado.
Não há um lugar que seja necessariamente isolado, como na corte medieval,
mesmo que haja uma hierarquia entre as pessoas. Elas transitam em espaços
comuns, e aos poucos a cidade serão criados espaços mais específicos, isto é,
destinados a dada camada da sociedade.358 Todavia, a vivência nestes espaços
nunca é exclusiva, a rua, é símbolo máximo nesse sentido. Pois, na rua têm-se a
impressão de certa igualdade, embora, conforme já exposto nos capítulos
anteriores, a distinção é imposta. Tal imposição é colocada através dos olhares
constantes, os quais não são necessariamente “olhos reais”, isto é, observações
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cidade está dividida em várias sociedades que são com outras tantas repúblicas, com suas leis, seus
costumes, sua linguagem própria, e suas maneiras de gracejar”. In: SILVA, op. cit., p. 122.
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feitas por indivíduos, mas se refere a um olhar em termos metafóricos referente a um
padrão de comportamento já internalizado nos sujeitos.359
Estes olhos se espelham em uma imagem em especial: o corpo humano.
Sendo a forma de apresentação deste corpo como o principal alvo do olhar de
Erasmo,360 e, portanto, revelador das outras instâncias que permeiam as relações
sociais. Sob esta perspectiva, o corpo deve ser compreendido como a identidade
primeira do sujeito, sendo a sua aparência determinante em seu ambiente. Esta
aparência, entretanto, não é algo pronto, mas construído a partir de um longo
processo de internalização de determinadas normas que procuram apresentar uma
forma corporal adequada. Conforme apontará Jacques Le Goff, o corpo respalda
esse discurso de civilidade:
Portanto, o corpo é ao mesmo tempo receptáculo e ator face a
normas prontamente enterradas, interiorizadas, privatizadas, como
pôde mostrar Norbert Elias: lugar de um lento trabalho de repressão,
isto é, de um distanciamento do pulsional e do espontâneo. O que
mostra a laboriosa elaboração da etiqueta, da polidez, do
autocontrole.361

O livro de Erasmo se refere a discussões ocorridas neste período quanto à
necessidade de se definir um modelo ideal de indivíduo. É de acordo com o domínio
corporal que o indivíduo alcançará ou não o almejado status, ou seja, a partir do
controle de sua natureza. É neste aspecto que o corpo, mesmo que vestido, será
desnudado. Conforme apontará Bordieu:
Os sinais constitutivos do corpo percebido, produtos de uma
fabricação propriamente cultural, cujo efeito consiste em distinguir os
grupos no que diz respeito ao grau de cultura, ou seja, de distância à
natureza, parecem estar baseados na natureza. O que se chama
apresentação, ou seja, a maneira legítima de posicionar o corpo e
apresentá-lo, é espontaneamente percebida como um índice de
conduta moral e constitui o fato de deixar ao corpo a aparência
“natural” como índice de displicência, de abandono culpável à
facilidade.362
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Embora o conhecimento deste padrão de comportamento não se traduza necessariamente em
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Esta preocupação com a aparência é evidenciada na obra de Erasmo, em
que indica a importância de se manter uma boa aparência, a fim de propiciar uma
educação completa, ou seja, uma educação que contemple tanto o interior, a
iniciação as “belas letras”, à moral, quanto o modo externo, que é o corpo. Sob esta
perspectiva, o preceptor deveria estimular seu tutelado a se apresentar
adequadamente, cuidando de seus hábitos, para que estes, depois de perpassarem
por estes ensinamentos, se tornassem “naturais”.
Assim, no que diz respeito ao olhar, existem certas conveniências
que não são abrangidas pelos nossos preceitos, mas de um modo
geral pode-se dizer que qualquer mau hábito deforma tanto os olhos
como o aspecto e a beleza de todo o corpo; pelo contrário, gestos
regulares e naturais dão graça; não tiram os defeitos, mas
escondem-os e atenuam-os.363

Desta forma, pode-se observar que Erasmo ao mesmo tempo em que indica a
possibilidade de esconder os defeitos através dos costumes, aponta para a
existência desses defeitos apesar desses mesmos costumes. Isto é, não é possível
deixar de reparar certa ironia e mesmo crítica a funcionalidade da prática desses
costumes, da civilidade enquanto dissimulações da realidade. É importante ressaltar
que o ideal humanista de Erasmo, que abrange o cosmopolitismo, pode ser
observado no tocante à maneira de observar essa sociedade, uma vez que
considera em sua crítica todas as esferas sociais, quando se refere aos ricos e aos
mais simples, como aos camponeses. Nesse sentido, Erasmo deixa claro não
apenas a pregação de um ideal de simplicidade, mas acaba por exaltar uma
natureza que seja igual entre os homens, o que não apenas atribuiu mais significado
a esse ideal, quanto o justifica. Tal perspectiva pode ser observada em algumas
passagens como a seguir, indicando a igualdade entre os sujeitos, ao evidenciar que
o rei também é um homem.
Se ao tomarmos a palavra num círculo de cortesãos, diante de um rei
- que não passa de um homem -, nos esquecêssemos de nos
descobrir ou de dobrarmos o joelho, passaríamos não só por ser mal
educados mas também por loucos; o que não será então manter-se
com a cabeça coberta e não se ajoelhar num templo, onde reside o
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eterno Rei dos Reis, o doador de eternidade, e na presença do Anjos
invisíveis?364

A passagem é significativa e não apenas ressalta o rei enquanto homem,
como os demais, como também indica, lembrando-se do contexto reformista, mais
uma ironia de ordem religiosa. Essa ironia pode ser interpretada não apenas como
voltada às pessoas comuns, mas também como a uma possível supervalorização
daqueles que detinham cargos políticos ou mesmo títulos de nobreza, e até mesmo
eclesiásticos. Esta visão que acaba por “desierarquizar” a sociedade, não tem como
objetivo transgredir a ordem social, mas sim ressaltar que a conduta para o bem
deve ser buscada por todos, não havendo diferença entre os homens e até entre
aqueles que não são de uma mesma nação ou cidade. 365 O cosmopolitismo pode
ser constatado em várias passagens. Embora Erasmo cite os costumes de variados
lugares, isso irá demonstrar tanto uma consideração, no sentido de respeito a
diferentes sociabilidades, “Deve também evitar ostentar qualquer superioridade,
envaidecer-se consigo próprio, criticar a maneira de ser dos outros, troçar dos
costumes e da moral de estrangeiros [...]”;366 quanto uma crítica a essas diferenças:
“[...] é pouco decente levantar os cabelos abanando a cabeça, limpar as
orelhas, assoar-se à mão ou passa-la pelo rosto, como se quisesse apagar a sua
vermelhidão, esfregar o occiput ou encolher os ombros, o que é um costume comum
do Italianos”.367 Assim Erasmo deixa claro que os costumes são variáveis e que é
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Estas diferenças de costumes e até a supervalorização de algumas culturas em sobreposição a
outras, é criticada por Erasmo na obra “Elogio da Loucura”. “Não é somente a cada indivíduo que a
natureza distribui os dons felizes do amor-próprio; cada povo, cada nação, cada cidade, mesmo,
recebeu uma dose bastante grande deles. Os ingleses jactam-se de ser homens belos, bons músicos
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da terra que não mergulhou nas trevas da barbárie. [...] Sem ir muito longe, isso certamente basta
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preciso, portanto, se ater a singularidade de cada lugar, além se considerar a própria
variável temporal.368
Também no que diz respeito a saudar, dobrando os joelhos, o que é
próprio num sítio faz rir noutro. Alguns dobram ao mesmo tempo os
dois joelhos, conservando o corpo direito; outros curvam-se um
pouco. Alguns pensam que dobrar os dois joelhos ao mesmo tempo
é bom para as mulheres, as quais, mantendo-se hirtas, dobram
primeiro o joelho direito e depois o esquerdo: na Inglaterra considerase isso gracioso nos jovens. Os Franceses dobram apenas o joelho
direito, dando meia volta ao tronco, com desembaraço. Quando os
costumes, na sua diversidade, nada têm que repugne à decência
cada um tem a liberdade de usar a moda do seu país ou de adoptar
a de outras nações; as estrangeiras, de um modo geral, agradam
mais.369

No século XVII, a distância entre a aparência e a essência é denunciada.
Francis Bacon (1561-1626), em sua obra “Ensaios”, denuncia a fraqueza daqueles
que praticam a “simulação” e a “dissimulação”, pois segundo ele os homens
realmente hábeis não necessitam utilizar destas artimanhas, pois suas atitudes
seriam íntegras. Segundo Bacon: “A melhor combinação e graduação é ter fama de
ser aberto em opinião; manter segredos como hábito; dissimular quando oportuno; e
saber fingir, quando não houver outro remédio”. Esta necessidade de mascarar os
sentimentos, pode ser observada na obra “A Civilidade Pueril”, em que Erasmo
sublinha a importância de se dissimulá-los, se estes puderem gerar algum tipo de
constrangimento para a pessoa que se encontra perto de nós. O exemplo a seguir
se refere em específico ao riso, o qual deve ser contido e não exacerbado, conforme
a denúncia de Erasmo.
O rosto deve exprimir a hilaridade sem sofrer deformações ou
manifestar um fundo corrompido. Só os idiotas dizem: rebento de rir!
Desfaleço de riso! Ou, morro de riso! Se sucede algo de tão rizível
que não seja possível contê-lo, deve-se cobrir o rosto com o lenço ou
a mão. Rir quando se está só e sem causa aparente é atribuído, por
quem nos vir, à parvoíce ou à loucura. No entanto isso pode suceder;
a educação aconselha, então, a que se diga a razão da nossa
hilaridade e no caso de não o podermos fazer, há que inventar
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qualquer pretexto – para que nenhum dos presentes julgue que é
dele que nos ríamos.370

Nesta passagem pode-se observar novamente o papel do outro na conjuntura
dos costumes, ou seja, a pressão e a distinção que se estabelece ante o domínio
desta nova teatralidade, que para Erasmo requer que seja mais simples e, portanto,
cristã. 371 Entretanto, sob outro aspecto, pode-se verificar que a civilidade tida como
a mais pura expressão da natureza humana, paradoxalmente acaba por ser um
entrave à descoberta desta real natureza, uma vez que acaba por ser um véu que
encobre os verdadeiros sentimentos e intenções dos indivíduos.372
Cada um deve ser realmente aquilo que parece e ajustar assim o seu
ser moral às aparências exigidas pelo seu estado no mundo. Daí o
duplo perigo que ameaça essa adequação instável: seja porque o
indivíduo não age como sua classe e as circunstâncias o exigem [...]
seja porque ele não possui absolutamente os sentimentos conformes
às condutas que faz parecer. A civilidade se transforma então em
aparência enganadora, e de representação legítima torna-se
máscara hipócrita.373
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A expressão do riso foi constantemente repreendida, conforme apontará Jacques Le Goff, e em
Erasmo também se observa esta necessidade de conter o riso descontrolado, embora seja admitido o
riso contido. “Olhos, orelhas e boca são os filtros do bem e do mal e devem ser usados para permitir
que o bem entre ou se expresse, e bloquear o caminho do mal A Regula Magistri fala da ‘passagem
da boca’, a ‘barreira dos dentes’ etc. Quando o riso está começando, ele deve, a todo custo, ser
impedido de se expressar. Assim vemos como o riso é a pior de todas as formas de expressão do mal
que vêm de dentro: a pior poluição da boca.” In: LE GOFF, Jacques. O riso na Idade Média. In:
BREMMER, Jan; ROODENBURG, Herman. Uma história cultural do humor. Rio de Janeiro: Record,
2000, p. 73/74.
Erasmo, em “Elogio da Loucura”, não deixa de constatar a presença da teatralidade nas relações
cotidianas, cuja vida terrena não passaria de uma representação da vida verdadeira, possivelmente
baseada em menos disfarces. “Se alguém, disposto a arrancar a máscara dos atores no momento em
que desempenham seus papéis, mostrasse aos espectadores seus rostos mortais, não perturbaria
ele a cena, não mereceria ser expulso do teatro como um extravagante? No entanto, tudo logo
mudaria de feição: a mulher viraria um homem, o jovem viraria um velho. Os reis, os heróis, os
deuses imediatamente desapareceriam, ter-se-iam em seus lugares apenas miseráveis e velhacos.
Destruindo a ilusão, far-se-ia desaparecer todo o interesse da peça. É essa mascarada, esse disfarce
que prende os olhos do espectador. Ora, o que é a vida? É uma espécie de comédia contínua em
que os homens, disfarçados de mil maneiras diferentes, aparecem em cena, desempenham seus
papéis, até que o diretor, depois de tê-los feito mudar de disfarce e aparecer ora sob a púrpura
soberba dos reis, ora sob os andrajos repulsivos da escravidão e da miséria, força-os finalmente a
sair do palco. Em verdade, este mundo não é senão uma sombra passageira, mas assim é a comédia
que nele representamos todos os dias”. In: ERASMO, 2011, op. cit., p. 42/43.
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3.2 Civilidade: acessório ou necessidade?

Como já colocado, os livros de civilidade fizeram enorme sucesso em seu
período (século XVI), em especial a obra erasmiana foco principal da presente
pesquisa. Além do conhecimento compreendido enquanto formal, a contenção da
natureza,374 isto é, a civilidade era apresentada enquanto uma necessidade para
aqueles que buscassem um padrão ideal de indivíduo, almejando demonstrar ou
conquistar dado status. Portanto, não constituía de um acessório apenas. Essa
elaboração da conduta ideal não nasce, porém, com o renascimento das cidades.
Ela já encontra respaldo na antiga cortesia, cujos valores corteses desempenhavam
um papel de destaque nas relações entre os nobres. Mas, com a cidade, há a
impressão de uma igualdade, uma vez que as pessoas se encontram de forma
constante, logo os códigos de conduta devem ser colocados em prática, além de
precisarem ser mais práticos, por abranger um número maior de pessoas. Sob este
ângulo, a civilidade é uma reelaboração da cortesia, cuja conduta não se restringe
mais à corte, mas à cidade, que possibilita o encontro de pessoas de variadas
culturas. Por conseguinte, a civilidade, em especial a erasmiana, ressignifica tais
condutas, e ao fazê-lo, promove novas sensibilidades ante os valores inculcados em
tais gestos. Por isso, Erasmo critica os códigos corteses acusando-os de
exacerbada pomposidade.
A civilidade é de certo modo o exercício da cortesia de modo mais moderado
e até mais racional, uma vez que para Erasmo, “[...] o verdadeiro decoro está em
satisfazer a natureza e a razão;”375 e não deixa de acrescentar que “reprimir um
impulso natural é característico dos tolos, que dão maior importância à educação do
que à saúde.”376 Tais conselhos são mais moderados do que os corteses e refletem
o ideal de simplicidade dos humanistas cristãos, e também se baseiam em um
discurso da saúde, que por sua vez obtém suporte ante o objetivo de alcançar a
“natureza”. Porém, como já colocado, essas regras se estabelecem de maneira mais
simples visando a efetiva prática. Tal concepção se justifica no ideal de simplicidade,
374
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cujo objetivo é que esse código de conduta seja acessível a um grande número de
pessoas, já que a circulação dessas pessoas é bem maior no contexto citadino.
Portanto, o universalismo de Erasmo pode ser verificado não apenas na menção de
que outros poderiam se apropriar das regras de civilidade, mas na praticidade que
preconiza quanto aos costumes. Essa atitude é a da moderação.377
Aqueles que privam as crianças de comida são, na minha opinião,
pessoas sem senso, mas os que as empanturram imoderadamente
de alimentos não se mostram mais conscienciosos. Na verdade, os
festins demasiados longos danificam as forças nascentes do corpo e
embotam também o vigor intelectual. A temperança deve ser
aprendida desde muito cedo.378

O grande refinamento destas maneiras e a distância da verdadeira
intencionalidade do sujeito é que serão questionadas, daí a importância da
contenção não exagerada. Sob esta perspectiva, a civilidade se constitui enquanto
um discurso que procura no percurso de seu próprio tempo, estabelecer códigos que
possam classificar os sujeitos de acordo com a sua posição social. O próprio Erasmo
irá registrar a preocupação, no caso dos príncipes, de lidar com a existência desta
disciplina corporal que acaba por esconder o interior, e, portanto, os verdadeiros
sentimentos dos sujeitos:
“Apesar de todo o brilho que os cerca, os príncipes me parecem no entanto
infelizes por não terem ninguém que lhes diga a verdade, e por serem obrigados a
tomar como amigos aduladores que a dissimulam.”379 Entrementes, sem deixar de
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Antoine de Jaucourt, no século XVIII, destaca a necessidade da moderação no cotidiano, a qual
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ironizar acrescenta em seguida que “[...] os reis não amam a verdade”, assim não há
o que estranhar que estes “[...] ouçam com prazer, da boca de meus loucos, não
apenas verdades, mas até mesmo as injúrias menos equívocas, e que uma
maledicência, pela qual mandariam enforcar um filósofo, os divirta na boca de um
louco.”380 Percebe-se neste ponto que a dissimulação possui um caráter dúbio: ao
mesmo tempo que se apresenta enquanto um entrave ao conhecimento real sobre o
indivíduo, compreende igualmente de uma necessidade, ou pelo menos, de um
desejo na medida em que prefere-se muitas vezes a adulação à verdade.381
A presença “dissimulação” pode ser observada desde o período da Alta Idade
Média, em narrativas como “Tristão e Isolda”, estudadas pela historiadora Yone de
Carvalho, sob o contexto da cortesia. Ao se deparar com a trama desta história o
jogo da dissimulação é utilizado em variados pontos, como no episódio do décimo
quinto capítulo,382 em que o rei Marcos, aconselhado pela sua corte, resolve se
esconder em uma árvore a fim de flagrar o romance entre Tristão e Isolda. Contudo,
o rei será previamente descoberto, o que incutirá em um discurso que empregará a
dissimulação para mascarar a realidade.383 Em diálogo com Yone de Carvalho, este
mas perigosa, novamente aparece: “A menos que eu esteja enganado, eis o que Diógenes tinha em
mente quando replicou à pergunta ‘Qual é o animal mais perigoso de todos?: ‘Se te referes a animais
selvagens’, disse ele, ‘o tirano; se falas de animais domesticados, o adulador’. In: SOUSA, op. cit., p .
356/357.
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Há outra passagem em “Elogio da Loucura” em que Erasmo deixa claro sua crítica à
superficialidade das relações corteses: “No entanto, eu gostaria que Momo censurasse ainda, como
outrora, esses deuses por todas as suas extravagâncias. Mas, encolerizados contra ele, cuja
sabedoria vinha sempre importunar seus prazeres, eles acabaram por precipitá-lo do alto dos céus
juntamente com a Discórdia. Desde então, ele vagueia por toda a terra, sem que nenhum mortal
tenha ainda se dignado dar-lhe asilo; e ele não tem, sobretudo, esperança alguma de ser admitido
nas cortes, pois a Adulação, que é uma das minhas seguidoras, é ali soberana, e a Adulação não
combina melhor com Momo do que os lobos com os cordeiros”. In: Ibidem, 2011, p. 27.
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Intitulado “Marcos empoleirado no pinheiro grande”, na tradução de Maria do Anjo Braamcamp
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Livraria Francisco Alves Editora S. A., 2000.
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“Ora, Tristão, nessa noite, não vem ao seu encontro como das outras vezes e nem sequer a fita;
está imóvel, os olhos fixos na água do tanque como que para lhe fazer compreender que há ali
qualquer coisa insólita. Esta estranha atitude não deixa de surpreender Isolda, que também volta o
olhar para a superfície da água e não tem dificuldade em aí descobrir por sua vez o reflexo do rosto
inquieta e atormentado do marido. Lembra-se então de um ardil bem feminino, pois livra-se de
levantar os olhos para os ramos da árvore e, a fim de tirar Tristão de apuros, dispõe-se a falar em
primeiro lugar: ‘Senhor Tristão, que loucura vos deu para me chamardes a esta hora? Em nome
Daquele que fez o Céu e a Terra, não me chameis mais, nem de dia nem de noite, pois, dessa vez,
não virei. Todavia vós bem sabeis: o rei julga que eu vos amo loucamente. Os barões traidores
fazem-no crer que vós, que sois a defesa da sua honra, o ridicularizais sem vergonha. Em verdade,
preferiria ser queimada viva e que minhas cinzas fossem dispersas ao vento a amar outro homem
que não seja o meu senhor. Não, Tristão, não me chameis mais sob nenhum pretexto: não ousaria,
383
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“discurso poderoso que diverte e ensina”,384 acaba por revelar as instâncias
paradoxais do “mascaramento”.
Assim, as formas de mascaramento orientam a trama, caracterizam
os espaços, revelam a natureza das personagens e permitem ao
autor – narrador veicular mensagens dissimuladas de conteúdo
moral, religioso e mesmo político. Paradoxalmente, o mascaramento
parece então ter uma função reveladora na versão de Béroul. O
ocultar uma verdade pode assumir a função de revelar muitas outras.
Através do mascaramento se chama a atenção do leitor – ouvinte
para a superficialidade das avaliações baseadas nas aparências e
para a capacidade limitada que os homens têm de julgar. Isso
permite ao autor – narrador estabelecer graus de aproximação da
verdade correspondentes à natureza de cada personagem. Nesse
sentido, o mascaramento é uma das dimensões constitutivas da
estrutura do roman.385

Na obra Elogio da Loucura, Erasmo cita a adulação como uma das principais
seguidoras da “Loucura”. “A propósito de minhas seguidoras, convém que vo-las
apresente. A que vos observa ali com um ar arrogante é o Amor-próprio. A outra,
com o rosto afável e as mãos prontas para aplaudir, é a Adulação.”386 Com relação a
esta passagem Erasmo adverte em sua obra sobre a presença destes vícios,
embora não os denomine, quanto ao amor-próprio indica que a criança deve “[...]
nem poderia vir; se o rei soubesse da nossa entrevista desta noite, condenar-me-ia à morte
esquartejada por quatro cavalos. Por certo que me sois caro, porque sois seu sobrinho. Aprendi com
minha mãe que devia amar os parentes de meu marido: observo esse preceito. E penso que uma
mulher não amaria verdadeiramente seu senhor se não amasse igualmente seus parentes e seus
próximos aliados. Mas vou-me embora que estou a demorar demasiado!’ ‘Senhora, por amor de
Deus, escutai-me! Em boa fé, por várias vezes tentei encontrar-vos. Desde que fui banido da corte,
não sei onde vos falar. Sofro grandemente com as suspeitas que meu tio faz pesar sobre mim: por
que dará fé a tais calúnias? [...] Fazei-me favor, peço-vos, de me justificar vós mesma junto de vosso
marido!’ ‘Por Deus, senhor, que me pedis? Convencê-lo da vossa lealdade? Obter-vos seu perdão?
Isso seria provocar, em vão, a cólera do rei! No entanto, ficai sabendo belo senhor, que se ele vos
perdoasse e esquecesse a cólera, ficaria cheia de alegria. Mas vou indo, pois tenho medo que
alguém vos tenha visto chegar.’ Tristão retém ainda a rainha e suplica-lhe que interceda por ele junto
a Marcos: ‘Já que o rei me odeia tanto, partirei [...].’ ‘[...] Ah, meu tio, é preciso que me conheças
muito mal para desconfiares assim de traição! Atribuis-me uma atitude que é o oposto dos meus
sentimentos.’ O rei, nos ramos da árvore, regozija-se ingenuamente com a fidelidade de Isolda e a
lealdade de Tristão; irrita-se contra os delatores: ‘Desta vez – pensa -, vejo bem que o anão me
logrou: foi para minha maior confusão que me mandou subir à árvore. Mentiu-me acerca do meu
sobrinho; por isso o mandarei enforcar e também por ter-me feito conceber aversão à minha mulher.
Agi como um louco, mas aquele que me levou a isso não esperará muito pelo castigo. Se conseguir
apanhar esse anão odioso, fá-lo-ei acabar os seus dias no fogo.’ ” In: FIGUEIREDO, 2000, op. cit., p.
97/99.
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evitar ostentar qualquer superioridade, envaidecer-se consigo próprio, criticar a
maneira de ser dos outros [..]. Já ao mencionar a adulação, Erasmo apenas coloca
que se deve lembrar os títulos honoríficos das pessoas, mas com moderação e em
sinal de respeito e não de mera bajulação.387
Quando se fala é sinal de educação recordar de vez em quando os
títulos honoríficos da pessoa a quem nos dirigimos. Mas nenhum
título é mais digno de respeito e doce do que o de pai ou mãe – ou
mais simpático do que os de irmão ou irmã. Se tu desconheces os
títulos em concreto da pessoa a quem te diriges, lembra-te de que
todos os professores devem ser tratados por sábios, os padres e os
monges por reverendos-pais, e os teus camaradas por irmãos ou
amigos; todos aqueles ou aquelas que tu não conheces por senhores
ou senhoras.388

Em “Educação de um Príncipe Cristão” Erasmo também aborda o tema da
adulação, indicando uma crítica no que concerne à preocupação excessiva com a
aparência nas relações sociais, especialmente àqueles que se encontram
destinados ou dotados de posições de destaque. Erasmo observa a distância muitas
vezes que estes títulos poderiam provocar, mantendo em foco a prática que deveria
acompanhar tais cargos.389
Ora, no que se refere a títulos honorários, eu mesmo não negaria ao
príncipe seu tributo de respeito, mas preferiria que eles fossem de
forma tal que lembrassem ao príncipe seu ofício, de alguma maneira:
isto é, eu preferiria que ele fosse chamado de O Mais Honorável, O
Mais Irrepreensível, O Mais Sábio, O Mais Misericordioso, O Mais
Benigno, O Mais Prudente, O Mais Vigilante, O Mais Moderado, O
Mais Patriota; em lugar de O Famoso, O Invencível, O Triunfante, O
Sempre Augusto, sem falar nas “Altezas”, “Majestades Sagradas”,
“Divindades”, e outros títulos mais lisonjeiros que estes. Aprovo o
costume atual de honrar o pontífice romano com o título de “Sua
Santidade”, porque, ao ouvi-lo, ele é lembrado continuamente da
forma como deve se sobressair e qual é sua qualidade mais
excelente: não é ter uma grande riqueza ou um vasto império, mas
ser preeminente em santidade.390

Em referência a corte, La Bruyère demonstra a real importância da bajulação. “Na corte falamos
bem de alguém por duas razões: primeiro, para que saiba que falamos bem dele; segundo, para que
fale bem de nós”. In: SILVA, op. cit., p. 141.
387
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Em “A Civilidade Pueril”, Erasmo ressalta a importância da extinção da
pomposidade e da simplicidade nas relações, como dirá: “A modéstia – eis o que
convém às crianças, e em particular às crianças nobres [...].” Estas recomendações
podem ser constatadas novamente de forma irônica em “Elogio da Loucura”, em que
Erasmo repreende os cortesãos através da própria fala da “Loucura”, denunciando
os exageros da corte assim como os seus interesses relacionados à teatralidade dos
costumes, que por sua vez, fossem estritamente relacionados a boa índole de tais
cortesãos.
Que direi então dos cortesãos, desses homens que, sendo em sua
maioria os mais baixos, os mais vis, os mais submissos e os mais
tolos de todos os escravos, querem fazer-se passar pelas mais
maravilhosas das criaturas? Há que reconhecer-lhes, porém, um
ponto no qual são os mais modestos de todos os homens:
contentando-se em enfeitar-se de ouro, púrpura e pedrarias, eles
confiam aos outros o cuidado de exercer as virtudes que esses
símbolos representam. Acreditam não haver felicidade maior do que
quando dizem: O rei, meu senhor; quando sabem fazer uma breve
saudação e distribuir oportunamente os títulos pomposos de
Majestade, Alteza, Excelência; quando aprenderam a não mais corar
por coisa alguma e possuem a arte de adular com elegância. Pois
são essas as ciências que convêm aos cortesãos e às pessoas
distintas.391

Porém, ao mesmo tempo em que Erasmo denuncia as artimanhas utilizadas
para dissimular o sentimento a partir do discurso, o que promove a própria distinção,
indica a possibilidade de identificar as pessoas que o fazem através destes mesmos
discursos e de sua própria aparência; ressaltando, novamente, através da
personagem Loucura, que a intencionalidade real dos indivíduos não pode ser
totalmente mascarada, nem pela maquiagem ou dissimulação.
Mas que necessidade havia de dizê-lo? Minha fisionomia já não
mostra suficientemente? E, se alguém tivesse a audácia de afirmar
que sou Minerva ou a Sabedoria, teria eu necessidade de pintar-lhe
minha alma por meus discursos? Não lhe bastaria olhar-me por um
instante para convencer-se do contrário? Não pode haver em mim
nem maquiagem nem dissimulação, e jamais se percebe em meu
rosto as aparências de um sentimento que não esteja em meu
coração.392
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Sob este ponto, conforme Haroche indicará, dissimular, o que faz parte da
civilidade, será essencial para até mesmo governar.393 Esta arte de dominar a si
mesmo,394 de governar primeiramente os próprios sentidos, é necessária
fundamentalmente àqueles que pertençam ou que almejem pertencer a uma
camada social mais elevada da sociedade. Erasmo, embora dirija sua fala de um
modo universalizante, não deixa de ressaltar a importância do conhecimento destas
regras, em especial às crianças nobres, ou seja, aos indivíduos que já possuem este
status perante a sociedade. Para Erasmo a civilidade faz parte de uma visão geral
do indivíduo, o que implica em algo que vai além da aparência, indicando sua
formação cristã. O historiador francês Jacques Revel ressalta este panorama
erasmiano.
Sua civilidade procura menos estabelecer os dados de um
conhecimento sobre o homem íntimo que incutir uma atitude sociável
capaz de incluir um trabalho sobre si mesmo em relação aos outros.
Aliás, não é a última palavra uma defesa da causa da tolerância? ‘A
regra mais importante da civilidade, por mais irrepreensíveis que
sejamos, é desculpar facilmente as infrações dos outros[...], e essas
regras que acabamos de transcrever não são de observância tão
estrita que não se possa sem elas ser um homem honesto’. Não se
trata, pois, de perseguir o segredo das almas nem de subjugá-las, e
sim de preparar as crianças para viverem melhor”.395

Estes conselhos, portanto, não se referem apenas a um acessório, uma vez
que o domínio destes códigos corporais ainda é levado em consideração no conceito
geral de indivíduo, como indicará Erasmo a respeito de seus preceitos: “Se seguir
estes conselhos uma criança receberá elogios, não suscitará invejas e conquistará
amizades”.396 São regras de boa convivência que estabelecem benefícios a todos
aqueles que dominem suas ações, e, portanto, o seu corpo. No caso da cortesia,
Conforme Courtine e Haroche, “dissimular, é governar”, assim, “o cortesão terá de se tornar
impenetrável.” (In: COURTINE; HAROCHE, 1988, op. cit., p. 198.) La Bruyère em relação ao controle
dos gestos e a respectiva dissimulação que reina na corte, destaca a importância desta atitude, não
deixando de ironizar no final. “Um homem que conhece a corte é senhor de seus gestos, de seus
olhos e de seu rosto; é profundo, impenetrável; dissimula seus fracassos, sorri a seus inimigos, retém
seu humor, disfarça suas paixões, desmente seu coração, fala, age contra seus sentimentos. Todo
esse grande refinamento não passa de um vício chamado falsidade, por vezes tão inútil ao cortesão,
para sua sorte, como a franqueza, a sinceridade e a virtude”. In: SILVA, op. cit., p. 133.
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estas regras eram essencialmente prescritas para a camada social mais elevada,
constituindo de uma linguagem destinada a atestar um poder que se pautava no
discurso do divino. Com o Renascimento, este discurso passará a ser ressignificado,
e se atrelará à imagem do próprio homem.
Percebe-se que aqui existe uma ligação de fato entre as esferas da
fé e da etiqueta da corte. Não é exagero dizer que no conjunto das
formas de vida nobres e belas está contido um elemento litúrgico,
que as eleva a um plano quase religioso. Apenas isso esclarece a
importância extraordinária que (não somente no fim do período
medieval) é atribuída a todas as questões de precedência da
etiqueta.397

Os ambientes são muito mais separados no caso feudal, no âmbito da
cortesia, do que no caso do renascimento e da consequente reorganização das
cidades, proporcionando uma divisão espacial mais reforçada no tocante às
diferenças sociais. A partir do desenvolvimento citadino, tais espaços serão mais
claramente distribuídos e igualmente divididos. Contudo, a cidade proporciona o
encontro constante de pessoas, que não necessariamente possuem o mesmo status
na sociedade. Ao longo do tempo a civilidade deixou de ser observada enquanto
necessária e passou a ser vista enquanto entrave as liberdades individuais e, a
civilidade, que se pretendia pelo menos em parte universal, acabou novamente se
tornando um código restrito àqueles que precisem ou que possuam uma posição
mais elevada economicamente, necessitando da incorporação destas regras para
demonstrarem a sua pertença efetiva. Conforme aponta Ariès:398
A civilidade, a que hoje se dá o nome de gentileza, deixou de ser
considerada como uma condição de vida em comum e é tida como
um luxo supérfluo. Por conseguinte, viu-se remetida para os meios
em que esse luxo têm um sentido e ainda é de certo modo
necessário [...] É claro que na antiga civilidade existiam traços
característicos próprios da aristocracia e das pessoas notáveis – uma
vez que uma das funções da civilidade estava em manter o estado
397

HUIZINGA, 2010, op. cit., p. 63.

Ao introduzir a obra de Erasmo e problematizar o “eclipse das boas maneiras”, Ariès exemplifica o
quanto a boa conduta acabou por se tornar um acessório. “Todavia, nos nossos dias, vive-se bem
sem esses códigos e a sua persistência é que é, pelo contrário, considerada insuportável, ou um
entrave às liberdades elementares. Um rapaz, que regressava de umas férias passadas numa
comunidade (laica) de jovens, no estrangeiro, respondeu a um jornalista que o que mais lhe agradara
fora ter passado um mês sem ter de dizer ‘obrigado’ ou ‘desculpe’. [...] Muito mais numerosas são os
casos dos que julgam já não ser necessário, sequer, um esforço tão inútil”. In: ERASMO, 1978, op.
cit., p. 18.
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da comunidade, e por conseguinte a sua hierarquia. O código
contudo era universal. [...] A gentileza tornou-se assim o monopólio
das “crianças bem educadas”; as que não põem os cotovelos em
cima da mesa ou não comem com os dedos.399

Os livros de civilidade passaram a ser indicados cada vez mais a uma dada
camada social, àqueles cujo status se encontrava garantido, direcionando cada vez
mais o seu discurso. Esta impressão de se viver bem sem estas regras, conforme
apontada por Ariès, logo acima, muito se refere a extensão territorial que a cidade
proporciona, a qual acaba inviabilizando o próprio reconhecimento do outro, apesar
da constância dos olhares. Conforme apontará Haroche em relação a constante
pressão da aparência.
Para existir aos olhos dos outros, para provar um sentimento de
existência, é preciso agora ser visto por meio de imagens, se exibir o
máximo possível e, para isso, oferecer constantemente imagens de
si: estar presente, ser conhecido, até mesmo famoso, por meio da
imagem.400

Conforme problematizado no item 3.1 da presente pesquisa, a civilidade
acaba por absorver um paradoxo: ao mesmo tempo em que se estabelece uma
pressão dos olhares, que corroborem para o exercício do comportamento mais
adequado, o fato destes olhares serem muitos e, portanto, não identificáveis,
proporcionam um relaxamento ante a estes comportamentos tidos como mais
aprováveis. E uma vez que a identificação é essencial para o exercício tanto da
cortesia quanto da civilidade, sem ela a prática se torna inviável, a não ser aos
grupos mais restritos, que justamente por serem restritos se reconheçam e
estabeleçam esta contenção corporal. Assim, ao mesmo tempo a civilidade também
proporciona o desenvolvimento da individualidade, ao promover um distanciamento
entre os indivíduos diante sua atitude corporal, acabando por facilitar a dissimulação
do real sentimento. Em diálogo com Haroche percebe-se o advento desta
perspectiva de individualização.
[...] a etiqueta instaura “entraves salutares” que, refreando os
egoísmos, mantendo as distâncias e assegurando as atenções,
399
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também protege o indivíduo. A sua maneira, a civilidade, seja ela de
inspiração erasmiana, de origem cristã ou se inscreva na tradição
barroca dos tratados da corte, contribui para a emergência das
formas psicológicas, sociais e políticas da individualidade
moderna.401

Deste modo, ao longo da história o domínio sobre os gestos se tornam cada
vez mais necessários, não apenas no sentido do desenvolvimento da individualidade
conforme apontado por Haroche, mas também acentuado no próprio modelo de
diferenciação proposto. Conforme Erasmo, “dizer ‘não’, abanando a cabeça, ou
chamar alguém puxando-o para trás ou, para não dizer tudo, falar por gestos ou
sinais, são coisas que dificilmente ficam bem a um homem, e ainda menos a uma
criança.”402 Logo deve-se evitar tais gestos o máximo possível. Estes devem
apresentar uma leveza, e para Erasmo uma simplicidade, que se respalda no
aspecto da funcionalidade.403 Para os cortesãos e para os então civilizados, este
domínio corporal se torna um requisito imprescindível para manter o próprio status.
A máscara fixa e imóvel do cortesão irá protegê-lo dos olhares
mortíferos. Nunca se expor, nunca deixar fenda por onde o olhar
possa vir a penetrar e apoderar-se do homem interior. E,
inversamente – mas não será a mesma coisa? – nada deixar sair de
si, não tolerar a irrupção de qualquer sentimento, senão calculado,
nem o aparecimento de qualquer paixão senão perfeitamente
dominada.404

Assim, os corpos não controlados são sinais de “loucura”, como indicará
Erasmo, “Quanto a mim, sempre gostei de dizer o que me vem à boca”;405 por isso
não se deve falar inadvertidamente o que se pensa, “a fala não deve ser precipitada
ou solta sem reflexão; deve ser calma e clara”406 e “uma criança de boa condição
não deve discutir com ninguém”.407 As boas maneiras, tanto na corte quanto na
cidade, será uma barreira e, portanto, um modo de distância entre os diferentes
401
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grupos sociais. A visibilidade na corte, mantendo em perspectiva que a sociedade
era baseada essencialmente na oralidade, era importante enquanto definidora do
lugar social, logo “o poder, o prestígio deviam saltar aos olhos”,408 e conforme
apontará Louis-Sébastien Mercier, “A etiqueta, dirá um príncipe, é uma coisa pueril e
de que eu sou o primeiro a rir, mas é a única muralha que me separa dos outros
homens”.409
No caso da cidade, da civilidade erasmiana, embora a visibilidade não seja
rejeitada, a proposta de educação é muito mais do que o comportamento externo do
sujeito.410 Esta se refere a uma conduta adequada que é preciso manter diante de
todos, independentemente até da posição social, e que não se pense, conforme
advertirá Erasmo “Que me interessa um desconhecido? Que me importa uma
pessoa com quem não tenho nada a ver?”, pois segundo ele “[...] na realidade não é
a um homem ou a um mérito qualquer que se dá esse testemunho de respeito, mas
a Deus.”411 Logo, deve-se ter o cuidado de ser civilizado, pois os indivíduos estarão
sendo constantemente expostos ao julgamento de suas condutas, isto é, observados
– há olhos em toda parte, são ubíquos.412 Entretanto, a aplicação às “belas-letras” e
aos “bons costumes”, nem sempre era notada, uma vez que até “homens honrados
e cultos cometem, todavia faltas, o que é lamentável”.413 Seria a civilidade
erasmiana, no fundo, uma utopia? Pelo menos Baltasar Gracián deixava claro, “Há
espelhos para o rosto, mas não os há para o espírito”.414
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410

411

ERASMO, 1978, op. cit., p. 99.

412

Termo utilizado nesta pesquisa enquanto metáfora da pressão quanto a aparência ideal.

413

Ibidem, 1978, p. 70.

414

GRACIÁN apud COURTINE; HAROCHE. In: COURTINE; HAROCHE, 1988, op. cit., p. 199.

114

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Os Olhos Ubíquos do Espelho

A civilidade, isto é, a arte de viver na cidade de forma harmônica à sua
estrutura material e social, foi e continua sendo reflexo tanto da necessidade quanto
da hierarquização proposta, de acordo com o período e lugar históricos. Erasmo,
enquanto homem fruto de seu tempo, mas também de uma construção que
compreende a relação de trocas entre o ser individual e sua própria sociedade,
elaborou uma série de obras que não se circunscrevem em apenas uma área do
conhecimento, apresentando um diálogo constante entre a filosofia, a teologia e a
educação. Pode-se observar que a obra principal, a qual deu origem a esta
pesquisa,

“A

Civilidade

Pueril”,

publicada

em

1530,

de

acordo

com

a

problematização proposta em relação às percepções de civilidade no século XVI,
apresenta um universo de possibilidades, as quais jamais se esgotariam nesta
Dissertação. A partir deste entendimento, buscou-se, entretanto, abarcar um estudo
que pudesse contemplar os aspectos literários, sociais e fundamentalmente
históricos.
O discurso de civilidade surge a partir de uma nova ambiência, que será a
cidade. Assim, as regras de convivência devem ser revistas e, ou, estabelecidas. Na
antiga estrutura feudal, as hierarquias e respectivos costumes que objetivavam
atestar o status terão que ser adaptados a esta realidade citadina e burguesa. Os
nobres perdem o status consanguíneo, o qual atestava a sua linhagem, dando lugar
a uma ordem comercial, que proporciona maior possibilidade de deslocamento na
sociedade. Sob esta perspectiva, a civilidade se apresenta enquanto mediadora
neste processo. Percebe-se que no discurso erasmiano, embora seus conselhos
reflitam e se dirijam mais diretamente aos nobres, existe uma proposta de
universalização das condutas.
Logo, observa-se o reflexo desta nova reestruturação social, uma vez que a
civilidade não se designa como uma linguagem exclusiva dos mais abastados
economicamente, mas envolve uma perspectiva mais abrangente de sociedade,
pelo menos no início, que envolverá até os “camponeses”, nos dizeres de Erasmo.
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Contudo, a linguagem da civilidade, ao mesmo tempo em que parece pretender-se a
todos, se estabelecerá novamente enquanto um domínio de poucos.
“A Civilidade Pueril” fez, em seu tempo, enorme sucesso sendo reeditada,
copiada e readaptada muitas vezes, cujo processo pode ser observado até a
atualidade. Embora, o autor reflita sua obra, os significados que a obra venha a
adquirir transcendem a própria intenção autoral. Logo, os discursos de civilidade
posteriores serão muito mais dirigidos a dada camada social, a alta, que se utilizará
destes códigos para afirmar o seu lugar na sociedade. A expressão da civilidade,
que diferentemente da intenção de simplicidade que Erasmo traduz em suas
observações, será cada vez mais elaborada a fim de dificultar a apreensão por
outros. Este domínio não se traduz apenas no tocante à inserção do conhecimento
das “belas-letras”, mas fundamentalmente engloba o corpo de forma geral,
idealizando uma imagem, que de acordo com o contexto, quer-se perfeita.
Esta identificação corporal quanto ao controle do corpo, isto é, a apuração
dos cinco sentidos, que propõe um refinamento cada vez maior ao paladar, ao
olfato, ao ouvido, ao tato e à própria visão. Neste sentido, a civilidade envolve uma
percepção da disposição dos corpos humanos na cidade, e uma consequente
classificação destes. Conforme discutido no primeiro capítulo, na cidade,
diferentemente da estrutura feudal, tem-se a ideia de uma igualdade perante as
pessoas, devido à possibilidade de transição entre os espaços, sendo que os que
mais propiciam esta experiência seriam os espaços destinados à praça e à igreja, os
quais reúnem as pessoas de forma mais mista. Todavia, a arquitetura citadina
também, ao longo do tempo, conduzirá a separação não apenas entre espaços
públicos e privados, mas criará uma divisão espacial da cidade que compreenderá
os próprios espaços públicos.
A civilidade propõe uma conduta que seja seguida por todos, uma vez que
mesmo quando não havia o registro escrito destas regras, a cortesia se estabelecia
enquanto um código oral a ser respeitado. Porém, a cortesia assim como a civilidade
são linguagens complexas, as quais possuem uma base geral, mais universal, ao
mesmo tempo em que constituem um discurso que somente será apropriado
devidamente àqueles que tenham efetivo acesso a um tipo de educação mais
refinado. Erasmo em seus diversos escritos compreende o discurso de civilidade
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destes dois modos, contudo, não poupa críticas a esta exacerbação do corpo. Não é
por acaso que os tratados de fisiognomonia reaparecem no período, e, em especial,
no século posterior (XVII). Esta necessidade de descobrir a verdadeira intenção e
personalidade individual através dos vestígios ou dos traços corporais incute a ideia
de que a civilidade, em última instância, não passa de uma máscara ou mesmo de
uma dissimulação.
Deste modo, as boas maneiras embora encorajadas pela sociedade, e, em
especial, as camadas em que tais características são vistas como necessárias, não
deixam de constituir um entrave ao desejo de descobrir as verdadeiras
intencionalidades dos sujeitos. A civilidade não deve ser observada como isolada de
outros conhecimentos, que constituem em conjunto o novo status. Na concepção
educacional de Erasmo, o aprendizado das “boas letras” era essencial, além da
civilidade, em que este deixa claro, ser “a parte mais modesta da filosofia”, mas nem
por isso menos importante. No fundo, a sociedade do século XVI pretende
estabelecer a imagem de um homem completo, íntegro. Tal concepção influi nas
perspectivas do período, que embora em termos religiosos não se pretenda acabar
com a influência do divino, proporciona um espaço cada vez maior ao sujeito em
relação as suas possibilidades.
Tanto que as discussões religiosas são grandes, sendo que o próprio Erasmo
participa ativamente destas discussões, defendendo por sua vez o livre arbítrio, que
proporciona maior liberdade ao indivíduo, mas, ao mesmo tempo, o direciona para a
responsabilidade de suas escolhas. A denúncia dos desvios dos religiosos e da
distância entre a palavra e a ação são também contundentes no período e refletem
na obra “A Civilidade Pueril”, que apesar de não se referir primeiramente ao gênero
de ironia, possui passagens essencialmente irônicas, abarcando também os
religiosos no tocante à pomposidade de sua aparência. A civilidade, deste modo, é
um embate constante entre a aparência e a essência. É uma linguagem corporal,
que pretende estabelecer uma imagem se não perfeita, pelo menos a mais próxima
desta perfeição.
Esta busca incessante é intensificada pela pressão existente entre as próprias
pessoas, que independentemente do lugar social que ocupem em relação à
estrutura hierárquica, exercem essa influência ao se classificarem mutuamente,
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mesmo que de forma inconsciente. Estes olhares embora sejam insistentes não se
referem a observações aprofundadas, pois muitas vezes esta pressão acaba sendo
mais individual do que coletiva. E, talvez a grande dualidade da civilidade seja
realmente que na insistência da presença e existência na cidade de múltiplos
olhares, o indivíduo acabe se tornando invisível e no decorrer desta invisibilidade, a
civilidade que preconiza o reconhecimento do outro, assim como nos modos
corteses, se torne, portanto, difícil de ser praticada.
Pensar a imagem que se projeta destes corpos é pensar a história. Os “olhos
ubíquos” que se espalham na sociedade constituem uma metáfora para a
onipresença e, portanto, certa pressão inconsciente e invisível das normas de
civilidade, em que se busca uma imagem ideal, culturalmente e historicamente
produzida. Pesquisar os reflexos deste discurso de civilidade é compreender a
projeção destes ideais na sociedade e suas implicações. O espelho representa não
apenas a pressão das aparências, mas a própria história e sua infinidade e
abrangência de reformulações, sejam imagéticas ou reais, que influenciam ao longo
do tempo a própria autopercepção dos sujeitos. Ao observar o espelho, depara-se
com estes olhos ocultos, mas constantes, e provavelmente não será encontrado um
indivíduo, mas muitos, que reelaboram e ressignificam suas atitudes corporais,
redefinindo o status a partir do controle de seus corpos, isto é, através da real ou
aparente “civilidade”.
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