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Resumo 
 
 
 
 

O objetivo do presente trabalho é analisar a produção escrita huguenote no exílio 

no decorrer de um período de aproximadamente trinta anos (1676-1707), época marcada 

pela revogação do édito de Nantes (1685). Dentre as dezenas de milhares de reformados 

proscritos da França em virtude das perseguições religiosas ocorridas durante o reinado 

de Luís XIV, alguns indivíduos publicaram, nomeadamente na Inglaterra e nas 

Províncias Unidas, escritos de gêneros totalmente distintos, como relações de viagem, 

cartas pastorais, tratados políticos, teológicos e filosóficos, utopias e projetos coloniais. 

A finalidade da dissertação é examinar detalhadamente tais escritos, identificando 

propostas e debates de ordem política, social, econômica e/ou religiosa, que 

indubitavelmente refletiam as inquietações e expectativas dos huguenotes no referido 

momento, ou seja, suas diferentes reações diante de uma conjuntura histórica 

antagônica.  

 

 

 

Palavras-chave: Reforma, Protestantismo, Revogação do Édito de Nantes, 

Huguenotes, Tolerância, Absolutismo, Resistência, Projetos Coloniais, Utopia, 

Utopismo, Relação de viagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
 
 

 

The objective of this study is to analyze the Huguenot written production in exile 

during a period of approximately thirty years (1676-1707), a time marked by the 

revocation of the Edict of Nantes (1685). Amongst tens of thousands of protestants 

banned from France because of religious persecution that occurred throughout the reign 

of Louis XIV, some individuals published, particularly in England and the United 

Provinces, completely different genres of writings, like travel accounts, pastoral letters, 

political, theological and philosophical treaties, utopias and colonial projects. The 

purpose of the dissertation is to examine these writings in detail, identifying proposals 

and debates on political, social, economic and/or religious order, which undoubtedly 

reflected the concerns and expectations of the Huguenots in that time, ie, their different 

reactions under an antagonistic context. 

 
 
 
Keywords: Reformation, Protestantism, Revocation of the Edict of Nantes, Huguenot, 

Tolerance, Absolutism, Resistance, Colonial Projects, Utopia, Utopianism, Travel 

account. 
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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 
[...] Seria uma grande ilusão imaginar que a cada problema histórico 
corresponde um tipo único de documentos, específico para tal emprego. Quanto 
mais a pesquisa, ao contrário, se esforça por atingir os fatos profundos, menos 
lhe é permitido esperar a luz a não ser dos raios convergentes de testemunhos 
muito diversos em sua natureza. 

 
Marc Bloch, A Apologia da História ou o Ofício do Historiador. 
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Abdicar de sua terra natal, dos seus bens e do convívio com amigos e familiares, 

para não ser compelido a abjurar da religião protestante: esta foi a difícil decisão tomada 

por milhares de huguenotes nas últimas décadas do século XVII, período marcado pelo 

recrudescimento das perseguições religiosas na França, então governada pelo monarca 

católico Luís XIV. 

Tais indivíduos, ao abandonarem seu lugar de origem para buscar asilo alhures, 

supostamente compartilhavam uma única vontade: escapar da intransigência de seus 

opositores, encontrando sítios onde pudessem professar suas concepções religiosas em 

liberdade. No entanto, depois de atravessar as fronteiras da França, suas pretensões e 

opiniões permaneceram unânimes?   

Esta é a principal questão que pretendo estudar na presente dissertação. Em meu 

esforço para respondê-la, recorri a uma série de testemunhos individuais, ou seja, aos 

escritos de huguenotes que, saindo do reino francês, conseguiram atingir territórios onde 

lhes foi possível não apenas praticar livremente a religião reformada, como também 

publicar obras nas quais expuseram suas apreciações sobre matérias que aparentemente 

seriam de interesse dos seus correligionários e compatriotas. Esses personagens 

ocupavam posições sociais distintas: o filósofo Pierre Bayle – que ficaria conhecido 

pelo célebre Dictionnaire Historique et Critique (1697) –, o marquês Henri Duquesne – 

filho de Abraham Duquesne, grande almirante da marinha francesa –, os gentis-homens 

Durand de Dauphiné e François Leguat, bem como os pastores Elie Merlat, Pierre 

Jurieu e Charles de Rochefort, são alguns dos autores das fontes analisadas nos 

capítulos a seguir. Consequentemente, por se tratar de indivíduos de formações 

intelectuais e funções diferentes, os gêneros dos seus textos também são variados: no 

corpus documental, temos cartas pastorais, utopias, relatos de viagem e tratados com 

argumentos políticos, teológicos e filosóficos, além de projetos coloniais.  

Para refletir acerca das ideias, aspirações, inquietações e expectativas dos 

calvinistas proscritos do reino francês, foi necessário partir da hipótese de que o exílio 

não era visto como solução definitiva: questões como o anseio pelo retorno à França, 

dificuldades de assimilação às sociedades de acolhida – com línguas e costumes 

desconhecidos –, noção de pertencimento à nação francesa e/ou a pretensão de 

reconquistar uma condição social e econômica favorável em colônias desconhecidas, 

eram fatores que faziam parte do cotidiano desses huguenotes.  
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Ora, se pressupormos que o exílio era aceito como condição efêmera, é preciso 

admitir um desejo de movimento: não obstante os reinos protestantes europeus terem 

acolhido os huguenotes vítimas de perseguições religiosas – o que permitiu à 

historiografia rotular esses locais como “refúgios” –, não conseguiram, no entanto, 

reunir atrativos suficientes para suprimir em muitas dessas pessoas a vontade de 

regressar à França, de embarcar para o mundo colonial ou até mesmo de levar seus 

pensamentos à Utopia. 

Destarte, três são os espaços versados nos escritos. Em primeiro lugar, a França, 

desencadeando uma discussão sobre os expedientes necessários para o restabelecimento 

do protestantismo no reino. Em segundo lugar, a Utopia (não-lugar), terreno para 

elaboração de modelos críticos de organização política, econômica, social e religiosa. 

Finalmente, o Mundo colonial, indicando o desejo de uma condição material mais 

favorável, capaz de superar o cenário antagônico que diversas famílias enfrentavam nos 

reinos que as receberam, ou até mesmo de aumentar as riquezas dos poucos indivíduos 

que mantiveram seus bens ao sair da França. Dediquei capítulos da dissertação para 

cada um dos referidos espaços – França, Utopia e Mundo Colonial –, classificando as 

fontes de acordo com este critério geográfico.  

No entanto, antes de apresentar os escritos huguenotes produzidos no período 

marcado pela revogação – capítulos 2, 3 e 4 –, julguei necessário redigir um capítulo de 

abertura estritamente informativo, no qual discorro sobre a Reforma e, principalmente, a 

respeito da trajetória do protestantismo francês, desde seu advento até o momento da 

revogação do édito de Nantes, tendo como referência subsídios historiográficos. No 

encerramento do capítulo inicial, traço um mapa dos reinos que receberam os 

huguenotes, ponderando acerca dos benefícios oferecidos aos proscritos e dos 

problemas acarretados pela sua chegada em tais sociedades. Em linhas gerais, é possível 

dizer que o primeiro capítulo tem o objetivo de detalhar o contexto onde foram 

produzidas as ideias presentes nos escritos, embora seja indispensável não perdermos de 

vista que as ideias também orientam os contextos. 

Com a exposição das fontes, penso que seja possível construir um painel das 

inquietações e expectativas dos huguenotes, constatação que nos permitirá concluir se a 

massa de refugiados estava coesa, ou se suas volições – e, notadamente, a maneira de 

concretizá-las – se mostravam díspares. Em outras palavras: quando refletimos sobre os 

huguenotes exilados da França, pode-se falar de um ‘grupo’, ou eventuais conflitos de 

interesses nos permitem admitir que a multidão de proscritos perdeu sua identidade, não 
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conseguindo restabelecer uma conjuntura onde se articulavam politicamente em prol de 

objetivos comuns, por intermédio de instâncias mediadoras das tensões internas, como 

assembleias políticas e sínodos? Se a religião teve um papel fundamental na saída 

desses indivíduos da França, podemos afirmar que, no “refúgio”, ela permaneceu em 

primeiro plano? 

Finalmente, em relação ao título da dissertação, gostaria de enfatizar que 

somente evoquei o famoso estudo de Paul Hazard – La crise de la conscience 

européenne (1935) – no que concerne à questão cronológica: todos os documentos da 

minha pesquisa – exceto os escritos de Foigny (1676) e de Veiras (1677/79) – foram 

produzidos no período entre 1680 e 1715. Por conseguinte, minha intenção não é 

reiterar as ideias de Hazard, embora seja possível dizer que houve uma ‘crise da 

consciência huguenote’ neste período, inteligível a partir da diversidade de reações a um 

cenário histórico adverso. 

Para facilitar a leitura da dissertação, todos os excertos dos documentos e 

estudos citados serão apresentados em língua portuguesa – tradução livre –, com 

reprodução dos trechos originais, com grafia contemporânea, nas notas de rodapé. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Ascensão e declínio do protestantismo 
francês (séculos XVI-XVII) 
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1.1) A Reforma protestante e seus primeiros anos na França  

A conquista do Novo Mundo e a Reforma protestante foram os episódios mais 

importantes da Europa no século XVI, abrindo espaço para grandes transformações 

políticas, religiosas, econômicas, sociais e intelectuais. Inaugurada nos territórios 

germânicos pelo frei Martinho Lutero, a Reforma foi um amplo movimento de 

contestação do catolicismo. Inicialmente concebida como um esforço em favor de 

mudanças internas no cristianismo, acabou resultando em uma ruptura irrevogável.   

No que diz respeito à sua estirpe, a Reforma foi o resultado do encontro de duas 

correntes de pensamento autônomas, o humanismo e a soteriologia de Lutero.1 Na 

metade do século XVI, o movimento já estava dividido em dois grandes campos, 

luterano e calvinista. Discorrerei sucintamente sobre as linhas gerais da Reforma. 

O fundamento basilar da Reforma era a Justiça Passiva de Deus – noção que 

tinha como premissa a justificação dos homens unicamente pela fé, a doutrina da sola 

fide –, resultado de preocupações convergentes, “em ruptura com as acumulações dos 

gestos e práticas tranquilizadoras, em reação contra a delegação cada vez mais exclusiva 

dos meios de salvação do grupo eclesiástico.”2 Ora, a Reforma foi uma proposta de 

retorno às fontes, associada a um anseio de simplificação dos circuitos, atestando o 

nascimento de um novo individualismo na Europa Renascentista. Um de seus efeitos 

imediatos foi a tradução dos textos sagrados do cristianismo para as línguas vernáculas. 

Tal medida decorria das aspirações dos reformadores, que consideravam que os 

ensinamentos divinos deveriam ser verificados essencialmente por meio da leitura 

particular das Escrituras – sola scriptura –, em detrimento à tradição doutrinária 

construída por Roma. Consequentemente, a interpretação da Palavra não precisaria ser 

intermediada, ou seja, o papa não poderia mais se arrogar o direito exclusivo de 

comentar os mistérios da Revelação (princípio do livre exame). Ademais, os 

reformadores defendiam que a justificação de cada indivíduo perante Deus se realizava 

apenas pela sua fé, o que tornava desnecessárias as práticas historicamente constituídas 

pelo catolicismo, baseadas na ideia de que as obras eram as verdadeiras chaves para a 

salvação dos homens. Logo, nos primeiros anos de Reforma, certamente movidos pelos 

ventos luteranos, constatava-se que já não era tão imprescindível ao homem a existência 

de uma instituição religiosa para intermediar seu contato com Deus, havendo no mundo 

                                                 
1 Cf. CHAUNU, Pierre. O tempo das reformas (1250-1550) - II. A Reforma Protestante. Lisboa: Edições 
70, 2002, pág. 157. 
2 Ibid, pág. 157-158. 
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uma comunidade invisível de pessoas justificadas pela fé.3 No entanto, o campo 

protestante logo se preocuparia em organizar sua ortodoxia, estruturando uma nova 

igreja visível que, na visão de seus fundadores, estaria livre dos vícios e impurezas do 

catolicismo. 

Em suma, é possível dizer, tomando por empréstimo as palavras de Pierre 

Chaunu, que a Reforma Protestante resume-se em três pontos: autoridade da Sagrada 

Escritura, justificação pela fé e consciência de renovação.4 No entanto, a cisão religiosa 

instaurada na Europa no início do século XVI criaria campos movediços para os 

historiadores, em razão das fronteiras pouco definidas entre católicos e reformados. A 

dificuldade de entendermos este momento acentua-se pela existência de uma corrente 

‘evangélica’, apta a concordar com diversas proposições de Lutero, porém incapaz de 

romper com o catolicismo. Quando penso neste grupo, o católico François Rabelais é o 

primeiro nome que vem à mente: o gigante Gargantua, que acidentalmente come alguns 

peregrinos em sua salada, e o destemido frei João, que elimina impiedosamente todos os 

invasores de sua abadia com o único intuito de preservar suas vinhas, são imagens que 

demonstram uma crítica humanista à religião hegemônica da qual Rabelais, porém, não 

se desatou.5 Ora, como classificar homens como Nicolas Durand de Villegagnon, um 

indivíduo que tinha a confiança do almirante Coligny e que mantinha correspondência 

com João Calvino, mas que acossou os huguenotes da França Antártica por causa de 

uma querela acerca da ceia? A Reforma, iniciada na década de 1510, concluiria o 

processo de organização hierárquica e doutrinária de sua igreja na França apenas no 

final da década de 1550, graças a mais de duas décadas de influência do reformador de 

Genebra e de seus seguidores, como Théodore de Bèze. A partir de então, as fronteiras 

entre católicos e protestantes ficariam mais claras. Entretanto, antes de discorrer a 

respeito do protestantismo já consolidado, proponho uma breve exposição sobre o 

impacto inicial da Reforma na França. 

Os momentos iniciais da Reforma no reino francês foram marcados pela 

influência do evangelismo, ou seja, por uma aceitação da autoridade preeminente das 

                                                 
3 Este parece ser o sentido tomado por Rabelais, que se inclinou às proposições da Reforma. A abadia de 
Telema não possui uma igreja, mas seus milhares de quartos têm capelas individuais, ilustrando o 
sacerdócio universal pregado por Lutero. 
4 Ibid, pág. 157-158. 
5 Cf. FEBVRE, Lucien. O problema da incredulidade no século XVI – A religião de Rabelais. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009. Esse estudo, que tem uma apresentação à edição brasileira feita pelo 
professor Hilário Franco Junior, é um dos trabalhos fundadores da Nouvelle Histoire. O autor fez uma 
célebre análise da obra de Rabelais, identificando um humanista dividido entre o catolicismo medieval e 
as inovações trazidas pela Reforma.  
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Escrituras que, no entanto, não conduziu seus simpatizantes a um afastamento definitivo 

do catolicismo. A despeito da influência marcante das ideias de Lutero a partir da 

década de 1520, Jacques Lefèvre d’Étaples é considerado por alguns historiadores – 

como Solange Deyon6 – o primeiro reformador francês. Em 1512, ou seja, cinco anos 

antes das 95 teses de Lutero, Lefèvre publicou uma tradução da epístola de São Paulo, 

precedida por um comentário no qual pregava a salvação pela fé e defendia a primazia 

das Escrituras em relação à tradição, antecipando o que seriam as grandes bandeiras da 

Reforma. O movimento humanista também foi uma via importante de propagação das 

inovações religiosas e de condenação da religião católica. A semente reformista em solo 

francês surgia do desejo de colocar os textos sagrados do cristianismo ao alcance dos 

homens e de denunciar a corrupção do clero, reproduzindo as ideias do grande 

humanista da época, Erasmo de Roterdã que, no entanto, na condição de fiel defensor 

do catolicismo – assim como o chanceler inglês Thomas More –, não almejava que sua 

necessária reestruturação implicasse em cisões religiosas.7 Portanto, na França das 

primeiras décadas do século XVI, ainda não havia desejo de ruptura na maioria dos 

espíritos que flertavam com a Reforma, mas um ambiente de crítica atestando a vontade 

de reparar internamente a igreja dirigida por Roma, instituição que, na ótica desses 

indivíduos, se mostrava completamente afastada dos preceitos do cristianismo 

primitivo. 

A primeira fase da Reforma na França duraria até meados de 1530. A despeito 

de algumas tensões durante a década de 1520, o episódio mais violento ocorreu em 

1534, com a dura repressão do rei Francisco I ao movimento dos placards que, por meio 

de panfletos, protestava contra a missa católica, tendo como principal alvo a 

transubstanciação – conversão do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo durante a 

Ceia. Como resposta à agitação, alguns “heréticos” foram condenados à fogueira. O 

jovem Calvino, temendo por sua vida, fugiu rumo à Basileia. As perseguições religiosas 

prosseguiram sob o reinado de Henrique II, que criou a “câmara ardente” no Parlamento 

de Paris em 1547, responsável por mais de 500 sentenças contra heresia em um período 

de pouco mais de três anos.8 

                                                 
6 Cf. DEYON, Solange. “Du dissentiment religieux au dissentiment politique”. In: REVEL, Jacques (org), 
Histoire de la France. Paris: Seuil, 1990, pág. 128. 
7 Ibid, pág. 129. 
8 Cf. DELUMEAU, Jean. Naissance et affirmation de la Réforme. Paris: PUF, 1965, pág. 176. 
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Os huguenotes9 começaram a organizar sua igreja visível a partir da década de 

1540, graças à influência determinante de Calvino e à adesão gradual de uma parcela 

significativa da grande nobreza. Em 1536, com dedicatória a Francisco I – a quem o 

autor pretendia confirmar os bons fundamentos da Reforma –, era publicada na Basileia 

a primeira edição de A instituição da Religião Cristã, referência central da religião 

protestante francesa.10 Neste livro, o reformador expunha suas ideias mestras: 

 

[...] O primado absoluto da Escritura, única fonte da Revelação, a predestinação, 
a graça “irresistível”, a igreja invisível dos eleitos, os quais apenas Deus 
conhece os nomes, a rejeição do culto à Virgem, aos santos, a negação do 
purgatório e o valor sacramental do batismo e da comunhão.11  

 

Não obstante ter acompanhado de perto os rumos da Reforma na França, a primeira 

grande realização de Calvino foi tornar Genebra a capital do protestantismo europeu. 

Com a situação estabilizada em território suíço, voltou-se para sua terra natal, 

preocupado com a inexistência de uma estrutura institucional da igreja reformada, uma 

vez que as comunidades huguenotes ainda seguiam o congregacionalismo, dispondo de 

total autonomia. Destarte, cerca de 90 pastores formados na academia de Genebra foram 

enviados à França entre 1555 e 1562, com a missão de organizar e consolidar a religião 

                                                 
9 Segundo Mickaël Augeron, “o termo huguenote, que se escreve com ‘h’ minúsculo e que não deve ser 
seguido do adjetivo ‘francês’ para que se evite qualquer redundância, tem sua própria história e conheceu 
destinos diversos. De etimologia incerta – é sem dúvida uma variação do termo suíço-alemão 
‘eigdgenossen’, que significa ‘confederados’, em alusão aos genebrinos que se rebelaram contra o bispo 
de Saboia na década de 1530 –, a palavra, especificamente no contexto francês, apareceu na metade do 
século XVI, mas ainda era pouco empregada, pois o termo genérico ‘luterano’ (em alusão ao pai da 
Reforma) era mais utilizado, sobretudo nas terras ibéricas. No século seguinte, ainda que o termo 
huguenote tenha se tornado mais comum, os protestantes eram chamados, de maneira voluntariamente 
difamatória e de acordo com o jargão oficial da monarquia francesa, de membros ‘da RPR’ (religião 
pretensamente reformada) ou ‘religionários’.” Cf. AUGERON, Mickaël, “Huguenots et l’espace 
atlantique: aux sources d’un riche patrimoine historique et mémoriel”. In: AUGERON, Mickaël, POTON, 
Didier & RUYMBEKE, Bertrand Van (orgs). Les Huguenots et L'Atlantique - Volume 01: Pour Dieu, la 
cause ou les Affaires. Paris: Les Indes Savantes, 2009, pág. 37-38. Trecho original: « Le terme huguenot, 
qui s’orthographe avec un « h » minuscule et ne doit pas être suivi de l’adjectif « français » afin d’éviter 
toute redondance, a lui-même sa propre histoire et connut des fortunes diverses. À l’étymologie 
incertaine – sans doute un variaton du terme suisse allemand « eigdnossen », signifiant « confédérés » 
par allusion aux Genevois en rébellion contre l’évêque de Savoie dans les années 1530 – le mot, 
spécifique au contexte français, apparut en France au milieu du XVIe siècle mais était alors d’un emploi 
relativement rare, le terme générique « luthérien » (par allusion au père de la Réforme) lui étant alors 
préféré, surtout en terres ibériques. Au siècle suivant, même si le terme huguenot devenait plus courant, 
les protestants étaient appelés, de manière volontairement méprisante et selon le jargon officiel de la 
monarchie française, membres « de la RPR » (« religion prétendue réformée) ou « religionnaires ». » 
10 Calvino escreveu outras edições das Institutas, por meio das quais atualizou e completou sua doutrina. 
A última versão foi publicada em 1559, cinco anos antes da sua morte. 
11 DEYON, Solange. Op.cit., pág. 132. Trecho original: « [...] La primauté absolue de l’Écriture, seule 
source de la « Révélation », la prédestination, la grâce « irrésistible », l’Église invisible, celle des élus, 
dont Dieu seul connaît le nom, le rejet du culte de la Vierge, des saints, du purgatoire, la valeur 
sacramentelle du baptême et de la communion. »  
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protestante francesa de acordo com o modelo calvinista. O chamado culte à la genevoise 

começou em Paris por volta de 1555. Em 1561, às vésperas das guerras de religião, já 

havia mais de 600 igrejas reformadas na França.12 

Solange Deyon procurou traçar um mapa social da população huguenote em 

meados do século XVI, partindo de uma pergunta simples: “afinal, quem eram eles?” A 

partir desta indagação, a autora expôs cronologicamente a adesão dos diferentes extratos 

sociais à Reforma. Seus primeiros adeptos vieram do baixo clero católico, seguidos por 

advogados, juristas e oficiais. Em seguida, camadas urbanas importantes, como os 

artesãos. Deyon destaca que, até meados de 1550, o número de condenações por heresia 

era elevado, quadro alterado com a adesão ainda discreta, porém expressiva, da nobreza, 

principalmente na região do Midi, que conferiu poder político ao protestantismo.13 

Consequentemente, súditos reformados encontravam-se protegidos de perseguições e 

condenações nos crescentes territórios sob a autoridade de príncipes correligionários – 

uma espécie de cujus regio, ejus religio, estabelecido em Augsburgo –, fenômeno 

decorrente dos laços de vassalidade ainda fortes e da inexistência, naquele momento, de 

um suposto “estado absolutista” francês: logo, pode-se dizer que a nova religião abria as 

portas para os anseios de poderosas famílias – como os Bourbon de Navarra – de 

consolidar e ampliar sua autoridade política, como evidenciariam as guerras de religião, 

tema da próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.cit., pág. 148. 
13 Cf. DEYON, Solange. Op.cit., pág. 132-134. 
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1.2) A consolidação do protestantismo francês e o início das guerras de religião  

Em 1559, em plena Paris, uma reunião secreta entre representantes das 

comunidades reformadas estabeleceu as bases da nova igreja, determinando a 

organização dogmática e hierárquica da religião protestante francesa, reforçando seu 

caráter calvinista. Deste encontro, saíram a Confissão de Fé e a Disciplina. No que 

concerne à Confissão, documento mais importante, sua preocupação era asseverar, 

 

[...] Aos olhos de todos, sobretudo do rei – a quem o texto deveria ser 
apresentado – a autenticidade cristã dos dogmas aos quais se referiam as igrejas 
reformadas: crença em um Deus único, que pode ser conhecido pela Criação, 
porém “mais claramente” pela sua Palavra, natureza trinitária da essência 
divina, corrupção do homem pelo pecado original, salvação pela fé, 
predestinação; estes temas seguem muito de perto os grandes textos de 
Calvino.14  

 

Com a Confissão15, o protestantismo francês enfatizava seu rompimento com o 

catolicismo – ruptura que ficaria ainda mais evidente em 1561, com o fracasso do 

Colóquio de Poissy, tentativa de reaproximação entre católicos e reformados promovida 

pela regente Catarina de Médicis – e buscava se distinguir das demais “heresias”. 

Todavia, esse processo de normatização da doutrina e hierarquia não foi unânime, sendo 

rebatido por algumas opiniões favoráveis à “igreja invisível”. O documento foi adotado 

em definitivo pelas comunidades huguenotes somente doze anos após sua redação 

original e em meio às guerras de religião, depois do sínodo de La Rochelle (1571), mais 

conhecido como “sínodo dos príncipes”, encontro presidido por Théodore de Bèze, que 

contou com a presença da rainha de Navarra – Joana d’Albret – e seu filho Henrique, 

que ulteriormente se tornaria rei da França e responsável pelo édito de Nantes (1598).  

Em janeiro de 1562, poucos meses após as malogradas discussões de Poissy, o 

édito real de Saint-Germain autorizava pela primeira vez a realização de cultos 
                                                 
14 Ibid, pág. 136. Trecho original: « [...] Aux yeux de tous, et surtout du roi, à qui le texte devrait être 
présenté, l’authenticité chrétienne des dogmes auxquels se référaient les églises réformées : croyance en 
un Dieu unique, connaissable par la Création, mais « plus clairement » par sa Parole, nature trinitaire 
de l’essence divine, corruption de l’homme par le péché originel, salut par la foi, prédestination ; ces 
thèmes suivent de très près les grands textes calviniens. » 
15 Alain Jenny aponta que as Confissões de Fé e as Disciplinas Eclesiásticas eram sínteses que situavam, 
por consenso, as novas ortodoxias na ordem da fé, redefinindo as regras religiosas e de moral política. 
Pelo consentimento coletivo que recebiam, estes documentos correspondem à organização de uma via 
média entre os interesses teológicos e políticos, sempre de difícil conciliação. Para o autor, a importância 
destas fontes é grande, uma vez que permitem, melhor ainda que os tratados teológicos, compreender a 
dinâmica da Reforma. Originalmente ecumênicas por suas ambições e internacionais por seu impacto, 
estes textos começam, com o tempo, a se fechar cada vez mais em lógicas puramente nacionais. A 
Confissão de Fé Francesa, adotada em La Rochelle em 1571 – redigida em 1559 – é um exemplo 
importante nesse sentido. Cf. JENNY, Alain. “Reforme Protestante”. In: RIALS, S. e RAYNAUD P. 
Dictionnaire de Philosophie Politique. Paris: PUF, 1996, pág. 544. 
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reformados em locais públicos, 

porém fora dos limites das 

cidades, onde deveriam ocorrer 

apenas em cerimônias privadas.16 

A constituição de consistórios e 

sínodos – pilares da organização 

da igreja protestante – foi 

permitida, e os pastores 

huguenotes seriam dali em diante 

reconhecidos pelas autoridades 

locais, mediante juramento de 

fidelidade. Entretanto, essa 

medida de pacificação acabou 

contribuindo para o início das 

guerras religiosas.  

Em fevereiro, o 

Parlamento de Paris se recusou a 

registrar o édito real. Poucos dias 

depois, ocorreu o massacre de 

Wassy: das 1200 pessoas que 

assistiam a um culto reformado, 70 

foram mortas e mais de uma 

centena delas terminaram feridas. Motivo do ataque: passando pela Borgonha, o 

católico Francisco de Guise e seus homens teriam percebido que a cerimônia 

descumpria a determinação da Coroa, pois estava sendo realizada dentro da cidade e não 

em seus arredores. No final da ofensiva, Guise teve uma recepção triunfante na capital 

do reino.17 A violência rapidamente se alastrou pelo território francês: começavam as 

guerras de religião.   

Ao longo do século XVI, ocorreram oito guerras entre católicos e huguenotes.18 

Personagens notáveis de ambos os lados foram vítimas de ações atrozes de seus 

                                                 
16 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.cit., pág. 177 
17 Ibid, pág. 177-178. 
18 De acordo com Jean Delumeau, as datas são as seguintes: 1562/63, 1567/68, 1568/70, 1572/73, 
1574/76, 1577, 1579/80, 1585/1598. Ibid, pág. 179. Não pretendo descrever minuciosamente os eventos 
que marcaram as guerras religiosas. 

Fig. I) O massacre de Wassy em gravura alemã de 1575.
Cf. AUGERON, Mickaël, POTON, Didier &
RUYMBEKE, Bertrand Van (orgs). Op. Cit., pág. 39. 

Fig. II) Representação dos católicos massacrados pelos 
reformados na cidade de Nîmes, em 1567. Cf. 
AUGERON, Mickaël, POTON, Didier & RUYMBEKE, 
Bertrand Van (orgs). Op. Cit., pág. 39. 
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inimigos. Durante dois decênios e meio, o culto protestante foi liberado e proibido 

diversas vezes, consequência dos rumos do conflito. Em 1562, cidades como Lyon e 

Rouen estavam sob o controle dos protestantes, que se apropriaram de bens eclesiásticos 

e proibiram o culto católico.19 Um decênio depois, em agosto de 1572, ocorreu o 

massacre da noite de São Bartolomeu, durante o casamento forçado da católica 

Margarida de Valois com o huguenote Henrique de Navarra, evento que supostamente 

deveria contribuir para o estabelecimento da paz entre os seguidores das duas religiões. 

Os reformados que chegaram a Paris para a cerimônia foram recebidos pelos católicos 

violentamente; pelo menos 30.000 pessoas foram mortas no confronto, em um episódio 

cuja responsabilidade, segundo Jean Delumeau, deve ser dividida entre os Guise e 

Catarina de Médicis.20   

As medidas ambíguas da Coroa em relação aos huguenotes podem ser 

explicadas pelas pretensões de um Estado em busca de centralização política. Tal 

processo deveria ocorrer pelo aniquilamento da religião reformada – o que 

indubitavelmente agradaria muitos espíritos católicos – ou pelo seu reconhecimento, 

uma vez que o número de súditos huguenotes se mostrava bastante elevado, 

principalmente junto à nobreza, detentora de prerrogativas locais? Solange Deyon trata 

desta questão: 

 

[...] O protestantismo introduziu, a partir do século XVI, um dado novo no 
problema das relações entre Estado e religião na França. O catolicismo era 
tradicionalmente consubstancial à monarquia: a cerimônia de consagração não 
somente conferia total e definitiva legitimidade à autoridade do soberano como 
também, pela santa unção, elevava-o teologicamente sobre os simples mortais, 
assegurando-lhe poderes taumatúrgicos. [...] Qual poderia ser a atitude de uma 
monarquia absolutista, procurando reduzir progressivamente todos os 
particularismos, regionais ou corporativos, a respeito dos “dissidentes”, 
organizados em seu próprio sistema eclesiástico de acordo com princípios não 
hierárquicos e descentralizados? Ainda mais grave: o espírito calvinista não 
escondia, em sua essência, os perigosos fermentos do “republicanismo”?21 

 

                                                 
19 Cf. DEYON, Solange. Op. cit., pág 145. 
20 Cf. DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág 179. 
21 Cf. DEYON, Solange. Op. cit., pág 144. Trecho original: « [...] Le protestantisme introduit, à partir du 
XVIe siècle, une donnée nouvelle dans le problème des rapports entre l’État et le fait religieux en France. 
Traditionnellement, le catholicisme était consubstantiel à la monarchie: non seulement la cérémonie du 
sacre conférait à l’autorité du souverain sa totale et définitive légitimité, mais, par l’onction sainte, 
l’élevait théologiquement au-dessus des simples mortels, en lui assurant des pouvoirs thaumaturgiques 
[...] Quelle pourrait être l’attitude d’une monarchie absolutiste, cherchant à réduire progressivement 
tous les particularismes, régionaux ou corporatifs, à l’égard de « dissidents », organisés dans leur propre 
système ecclésial selon des principes non-hiérarchiques, non centralisés ? Plus grave : l’esprit calviniste 
ne recelait-il pas, au plus profond de lui-même, les dangereux ferments du « républicanisme » ? » 
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E quanto aos huguenotes, qual deveria ser a postura perante os ataques da Coroa, 

obediência ou resistência? A noite de São Bartolomeu suscitou a elaboração de obras de 

reflexão política, nas quais eram discutidos os fundamentos e os limites do poder dos 

reis. Os autores responsáveis por estes tratados posteriormente ficaram conhecidos 

como os “monarcômacos”. Na próxima seção, farei uma exposição sumária de suas 

obras. Não obstante este capítulo possuir um caráter descritivo e introdutório, considero 

que uma análise sucinta das questões tratadas por Hotman, Bèze e Duplessis-Mornay é 

indispensável para a sequência desta dissertação, uma vez que foram retomadas pelos 

huguenotes cerca de cem anos depois, no momento da revogação do édito de Nantes. 
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1.3)      Os discursos políticos huguenotes no período das guerras religiosas 

As obras escritas por François Hotman, Théodore de Bèze e Phillippe Duplessis-

Mornay tinham como objetivo tornar legítima a resistência de seus correligionários – no 

plano institucional ou pelo recurso às armas – contra supostas medidas tirânicas da 

Coroa. Os discursos que analisarei a seguir são respostas diretas dos huguenotes às 

questões políticas desencadeadas pelo período mais conturbado das guerras de religião, 

marcado pelo massacre da noite de São Bartolomeu. No entanto, antes de expô-los, 

creio que seja imprescindível evocar as ideias políticas de João Calvino, que certamente 

influenciaram os referidos autores.22 

Em 1559, no capítulo XIX da versão final de A instituição da Religião Cristã, 

Calvino destaca que o homem vive inserido em dois regimes. O primeiro deles é 

espiritual, e diz respeito à sua relação com Deus. O segundo é o político, pelo qual toma 

ciência de suas liberdades e obrigações perante os demais indivíduos. Tais regimes são 

independentes e possuem jurisdições próprias, mundos distintos com leis e governantes 

diferentes. O homem filia-se a eles pela sua consciência, que “não é outra coisa senão a 

integridade interior do coração”, afinal, o ser humano “não é capaz de suprimir em si 

mesmo aquilo que sabe.”23  

O governo civil, tema do capítulo XX de A Instituição, não está inserido no 

regime espiritual, porém não se opõe a ele, uma vez que seu papel é  

 

[...] Manter e conservar o culto divino externo, a doutrina e a religião em sua 
pureza, guardar a integridade da Igreja, levando-nos a viver com retidão, 
conforme exige a convivência humana por todo o tempo que vivamos, 
adequando assim nossos costumes à vida civil, a fim de manter e conservar a 
paz e a tranquilidade comuns.24 

 

Em decorrência, todas as autoridades políticas são legítimas, uma vez que foram 

instituídas exclusivamente por vontade divina, com a finalidade de preservar a religião e 

fazer com que os homens vivam pacificamente em sociedade, sob leis comuns: 

 

                                                 
22 Nesta seção, investigarei o ideário dos seguidores do reformador de Genebra, ciente de que “em 
contraste com os calvinistas, os luteranos encontraram pouca dificuldade para defender a ideia de 
resistência ativa a seu senhor legítimo”, como demonstram as teorias de resistência elaboradas pelo 
príncipe Filipe de Hesse e pelo chanceler de João da Saxônia, Gregory Brück. Cf. SKINNER, Quentin. As 
fundações do pensamento político moderno (tradução de Renato Janine Ribeiro). São Paulo: Companhia 
das Letras, 1996, pág. 470-473. 
23 Cf. CALVINO, João. A Instituição da Religião Cristã (tradução de Carlos Eduardo Oliveira). São 
Paulo, Editora Unesp, 2009, pág. 307-8. 
24 Ibid, pág. 876. 
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[...] Reis e magistrados exercem sobre a terra sua autoridade não por conta da 
perversidade humana, mas por provida e santa orientação de Deus, a quem 
pareceu bem conduzir assim o governo dos homens [...] príncipes são ministros 
de Deus para honrar àqueles que fazem o bem, e para castigar aos que agem mal 
(Rm 13.1,4) [...] Ninguém, portanto, deve duvidar de que o poder civil é uma 
vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também a mais 
sagrada e honrosa de todas as vocações.25 

 

Em seguida, o reformador de Genebra começa a arrazoar sobre o 

comportamento esperado de um povo afligido pela tirania, questão que posteriormente 

também seria objeto de análise dos monarcômacos. Primeiramente, examina se os 

homens particulares – indivíduos destituídos de cargos políticos, administrativos e 

militares – têm o direito de se rebelar contra um mau governante. Após evocar as três 

formas de regime político aristotélicas, Calvino mostra sua desconfiança com a 

monarquia absoluta, refuta o direito de insurreição dos particulares e parece demonstrar 

sua preferência por uma forma de governo moderada: 

 

[...] É certamente inútil que homens privados, que não têm autoridade alguma 
para assumir decisões, disputem sobre as formas de governo. É perigoso, 
ademais, estabelecê-las de forma abstrata, uma vez que seu elemento 
determinante é dado pelas circunstâncias. Enumeram-se três formas de governo 
civil: a monarquia, isto é, o governo de um só, chamado rei, duque ou de outro 
nome; a aristocracia, regime fundado sobre o governo da nobreza; a 
democracia, governo popular no qual todo indivíduo tem poder. É verdade que 
um rei, outra pessoa investida de autoridade única, facilmente caia na tirania; é 
fácil também que os nobres se conluiem para criar um governo injusto; mais 
frequentes ainda são as sedições, quando o povo assume o poder. Comparando 
essas três formas de governo, será preferível que o poder esteja nas mãos 
daqueles que sabem governar mantendo a liberdade do povo, visto que 
raramente se constata, sendo quase um milagre, que os reis consigam controlar 
a sua vontade sem jamais se afastarem da justiça e da retidão. De fato, é raro 
que tenham a prudência e a inteligência necessária para saber discernir aquilo 
que é bom e útil. Por isso, na falta de homens aptos, e também por causa do 
pecado, a forma de autoridade mais segura costuma ser a de um governo 
constituído por pessoas que se ajudam mutuamente e se admoestam no 
exercício do seu dever; e se alguém se exalta mais do que é justo, muitos são os 
censores e mestres que coibirão esse desregramento. Essa, de fato, é uma forma 
de governo que se demonstrou válida pela experiência, e que Deus mesmo 
confirmou, com a sua autoridade, no governo do povo de Israel, durante o 
período em que quis mantê-lo em melhor condição, reproduzindo em Davi a 
imagem do Senhor [...] se aqueles que, por vontade de Deus, vivem sob 
príncipes, dos quais são súditos naturais, transferem o poder a si próprios 
mediante a revolta, digo que semelhante tentativa deve ser considerada não 
somente absurdo, mas deplorável e danosa aventura [...] se a Deus pareceu bom 
constituir reis sobre os reinos, senados ou decuriões sobre as cidades livres, 

                                                 
25 Ibid, pág. 878-879. 
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nosso dever é submeter-nos e obedecer aos superiores que dominam no lugar 
onde vivemos.26 

 

Ora, na perspectiva sugerida por Calvino, até mesmo tiranias são governos 

legítimos, pois estão de acordo com os desígnios divinos: 

 

[...] O Senhor declara que os magistrados foram constituídos para a conservação 
do gênero humano, e embora lhes imponha limites definidos, declara, no 
entanto que, sendo quem forem, receberam o governo diretamente dele. Assim, 
agindo em vista do bem público, os governantes são verdadeiros espelhos e 
exemplares da bondade divina; ao contrário, aqueles que governam injusta e 
violentamente foram suscitados para castigo do povo; ambos, porém, foram 
investidos da majestade que é conferida às autoridades legítimas.27 

 

Calvino parece vedar aos particulares qualquer chance de resistência aos 

governantes, restando-lhes apenas a obediência irrestrita. No entanto, no encerramento 

do capítulo, o reformador deixa uma lacuna em sua teoria, que seria explorada nos 

discursos políticos huguenotes ulteriores: 

 

[...] Há sempre um limite na obediência devida aos superiores, ou, mais 
exatamente, uma regra que se deve ser sempre observada: tal obediência não 
deve nos afastar da obediência devida a Deus, sob cuja vontade todos os éditos 
reais e constituições devem estar contidos, e sob cuja majestade deve se 
rebaixar e humilhar todo poder. [...] O Senhor, portanto, é o rei dos reis, e a ele 
devemos ouvir acima de todos tão logo abra sua boca. De forma secundária, 
devemos estar sujeitos aos homens que têm preeminência sobre nós, mas 
somente sob a autoridade de Deus. Se as autoridades ordenam algo contra o 
mandamento de Deus, devemos desconsiderá-la completamente, seja quem for 
o mandante. Não se faz injúria ao magistrado, por mais elevado que seja, quanto 
o submetemos ao poder de Deus, que é o único verdadeiro.28  

 

                                                 
26 Ibid, pág. 881-882, grifos meus. 
27 Ibid, pág. 897, grifos meus. 
28 Ibid, pág. 901, grifos meus. O discurso de Calvino é bastante semelhante ao julgamento de Lutero em 
seu escrito Sobre a autoridade secular (1523), no qual a liberdade cristã era expressa como 
independência do espiritual em relação ao temporal; consequentemente, quando um príncipe pretendesse 
impor de maneira forçada sua religião aos súditos, não deveria ser seguido, pois sua autoridade possuiria 
limites. Diante de tal condição, caberia aos homens responderem ao tirano: “Caro Senhor, tenho o dever 
de vos obedecer com meu corpo e bens, comandais-me de acordo com vossa autoridade terrena, e eu vos 
seguirei. Porém, se tenho que abandonar minha fé e meus livros, não quero mais vos obedecer, pois assim 
vós sois um tirano e vós ultrapassais vossos direitos: ordenai o que está sob vosso direito e vosso poder!” 
Cf. LUTHER, Martin. Traité de l’Autorité séculière (1523), Apud MESNARD, Pierre. L’essor de la 
philosophie politique au XVIe siècle. Paris: Vrin, 1977, pág. 211-217. Trecho original de Lutero evocado 
pelo autor: « Cher Seigneur, j’ai le devoir de vous obéir avec mon corps et mon bien, commandez-moi 
dans la mesure de votre puissance terrestre, et je vous suivrai. Mais s’il s’agit d’abandonner ma foi et 
mes livres, je ne veux plus vous obéir, car là vous êtes un tyran et vous outrepassez vous droits : 
commandez ce que vous avez sous votre droit et votre pouvoir ! » 
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Além de propor a obediência condicional aos particulares – inobservância das 

medidas dos governantes que impliquem em desrespeito às leis e vontades divinas –, 

Calvino admite a possibilidade – ou melhor, o dever – de resistência à tirania pela via 

dos magistrados inferiores, autoridades políticas legítimas, defensores das liberdades do 

povo: 

 

[...] Embora a punição de uma autoridade desordenada seja ato de vingança de 
Deus, não devemos concluir que ela nos tenha sido confiada e seja lícito exercê-
la; cabe-nos apenas obedecer e suportar. Refiro-me sempre a pessoas 
particulares. Porque, se em nossos dias existisse magistrados instituídos para a 
tutela do povo e para conter a excessiva licença e a cobiça dos soberanos, como 
outrora os éforos entre os espartanos e os tribunos de plebe entre os romanos, os 
demarcas atenienses, ou como os três estados quando se reúnem as cortes, a 
estas pessoas, que estão investidas de autoridade, não posso de modo algum 
proibir, segundo as exigências de seu ofício, que façam oposição e resistam à 
excessiva licença dos reis, pois, deixando de fazê-lo, trairão ao dever de 
proteger a liberdade do povo. De fato, tão grande traição não pode ser 
dissimulada, visto que contraria abertamente a liberdade do povo, para cuja 
preservação e amparo foram constituídos por mandato divino como 
defensores.”29 

 

Ora, é justamente o ressurgimento das prerrogativas dos magistrados inferiores 

que os monarcômacos propõem. Em consequência deste projeto – que indubitavelmente 

se encontra na contramão do movimento de centralização do poder promovido pelo 

Estado – que os huguenotes serão acusados de “republicanismo.” A partir deste ponto, 

farei uma breve exposição das ideias de Hotman, Bèze e Duplessis-Mornay. 

François Hotman, filho de um casal católico de origem germânica, nasceu em 

Paris em agosto de 1524. Com menos de 15 anos de idade, começou a estudar Direito 

na Universidade de Orléans, em um ambiente que lhe proporcionou o contato com as 

ideias humanistas e luteranas. De volta à sua cidade natal, trabalhou com o jurisconsulto 

Du Moulin. Em 1546, completou sua formação com um curso de Direito Romano. Em 

1547, publicava suas primeiras obras, a tradução francesa de L’Apologie de Socrate e a 

Gradibus Cognationis et Affinitatis. Pouco depois, escreveu um comentário intitulado 

Ad Titulum Institutionum de Transactionibus, no qual demonstrava suas sólidas noções 

sobre o direito na Antiguidade.30 

A conversão definitiva de Hotman ao protestantismo provavelmente ocorreu na 

mesma época da publicação dos seus primeiros trabalhos, ou seja, por volta de 1547. No 

                                                 
29 Cf. CALVINO, João. Op.Cit., pág. 902, grifos meus. 
30 Cf. CARVALHO, Frank Viana. O pensamento político monarcômaco - da limitação do poder real ao 
contratualismo (tese de doutorado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2007, pág. 185. 
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ano seguinte, seguiu para Genebra e encontrou Calvino, que o indicou para o magistério 

de Lausanne, onde lecionou por cerca seis anos. Foi na Suíça que o jurista também 

conheceu o teólogo Théodore de Bèze. Na década de 1560, participou de missões 

diplomáticas nos reinos protestantes e continuou seus trabalhos acadêmicos. Quando 

ocorreu o massacre de São Bartolomeu, Hotman encontrava-se na França, em Bourges. 

Temendo pela sua vida e pela segurança de sua família, fugiu para Genebra. Em 1573, 

obteve permissão das autoridades locais para publicar a edição latina de Franco-Gallia 

e, no ano posterior, a versão francesa.31  

Em 1584, com a morte do duque de Anjou, Henrique de Navarra tornou-se 

herdeiro da Coroa ainda ocupada por Henrique III. O papa Sisto V, pressionado pela 

Liga Católica, excomungou-o do catolicismo. O príncipe do Béarn foi defendido pela 

pena de Hotman, que redigiu a então anônima Brutum Fulmen, no ano de 1585. Em 

1589, as tropas católicas do duque de Saboia sitiaram Genebra, e o monarcômaco teve 

que buscar refúgio na Basileia, onde faleceu pouco depois, no dia 12 de fevereiro de 

1590, aos 66 anos.32 

Já nas primeiras linhas de La Gaule Françoise, Hotman criticava os “bárbaros 

tiranos” que governavam seus reinos com “crueldade e desumanidade”, ao contrário dos 

“príncipes doces e bondosos”, sábios condutores de reinos prósperos e felizes.33 

O monarcômaco relembrava que as guerras na França se arrastavam desde 1562: 

“vejo que há quase doze anos [...] nosso país está ininterruptamente minado e 

desgastado pelas guerras civis.” Desde o início da obra, o jurista protestante nos mostra 

que seu texto não apresenta uma perspectiva religiosa – como vimos em Calvino –, mas 

secularizada: “espero que todas as pessoas de bom julgamento, desejando o repouso e 

conforto do seu país e do meu, vejam com bons olhos meu trabalho de procurar alguns 

remédios para as calamidades públicas.”34 Mais do que um reformado, o autor da 

Franco-Gallia é um “bom francês” (expressão comum em sua época).35 Em poucas 

                                                 
31 HOTMAN, François. La Gaule Françoise. Colônia: Hierome Bertulphe, 1574. 
32 Cf. CARVALHO, Frank Viana. Op. cit., pág. 186. 
33 Cf. HOTMAN, François. Op. cit., pág. 3-5 
34 Ibid, pág. 6-7. Trechos originais: « Je vois qu’il y a déjà presque douze ans [...] notre pays est 
continuellement miné et travaillé de guerres civiles » e « Espère-je que toutes gens de bon jugement, 
aimant le repos et le soulagement de leur pays et du mien, me sauront bon gré du labeur que je prends à 
chercher quelques remèdes à l’encontre des calamités publiques. » 
35 O bom francês, defendido por Hotman e pelos politiques (grupo católico moderado, que apologizava a 
tolerância aos huguenotes em nome da unidade política da França) é, segundo Arlette Jouanna, o “bom 
cidadão, aquele que procura se informar do passado, que leva em conta a memória coletiva do país e que 
se dedica a defender suas liberdades.” Entretanto, vale lembrar que, a despeito do uso mais acentuado da 
expressão pelos grupos alinhados com a causa protestante, o bom francês também foi um conceito 
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palavras, podemos dizer que Hotman foi um jurista que deu sua contribuição para a 

construção de um paradigma político huguenote, contando com o irrefutável testemunho 

da História:  

 

[...] Há alguns meses, com meu juízo inteiramente voltado às extremas 
calamidades e misérias comuns, me coloquei a folhear todos os historiadores 
franceses e alemães que escreveram sobre o estado da nossa França, e tirei de 
seus escritos esta pequena compilação, que contém sumariamente o Estado e a 
Polícia, as quais eles testemunham terem sido nossa tradição pública no espaço 
de mais de mil anos.36  

 

Após analisar a história constitucional da França para dela extrair lições para o presente 

– procedimento típico do regime de historia magistra vitae –, o jurista concluiu que  

 

[...] Nossos ancestrais foram pessoas maravilhosamente sábias e sensatas ao 
estabelecer o governo político [...] de modo que estou convicto de que o único e 
verdadeiro remédio para todos nossos males é reformar nossa maneira de viver, 
tendo como exemplo as virtudes desses grandes personagens, reconduzindo 
nosso Estado corrompido, como uma música desacordada, ao antigo e belo 
acorde que existia no tempo de nossos pais.37 

 

Portanto, a idéia central de Hotman é a seguinte: o poder dos monarcas foi, em 

um passado não muito longínquo, moderado pela atuação dos Estados Gerais, 

verdadeiro representante da vontade popular, que garantia a observância das normas 

constitucionais, dos usos e costumes do reino.38 Os primeiros reis da França foram 

eleitos pela assembleia do povo e, por juramento, permaneceram submetidos a tal 

                                                                                                                                               
utilizado pelos membros da Liga Católica, que “tentavam demonstrar que o bom católico se confundia 
com o bom francês porque a fidelidade à fé tradicional é uma característica nacional por excelência.” Cf. 
ARLETTE, Jouanna. “Être « bon Français » au temps des guerres de Religion: du citoyen au sujet”. In: 
ELYADA, Ouzi, LE BRUN, Jacques (org.). Conflits politiques, controverses religieuses – Essais 
d’histoire européene aux 16e-18e siècles. Paris: Éditions EHESS, 2002, pág. 19-32. Trechos originais: 
« Le bon Français, c’est donc, dans ces années-là, le bon citoyen, celui qui prend soin de s’informer du 
passé, qui prend en charge la mémoire collective du pays et qui s’emploie à défendre ses libertés » e 
« Les ligueurs essaient de démontrer que le bon catholique se confond[ait] avec le bon Français parce 
que la fidélité à la foi traditionnelle est la caractéristique nationale par excellence. » 
36 HOTMAN, François. Op. cit., pág. 6. Trecho original: « [...] Il y a quelques mois, ayant l’entendement 
tout fiché sur la considération de ces extrêmes calamités et misères communes, je me pris à feuilleter tous 
les historiens français et allemands qui ont écrit de l’état de notre France et tirai de leurs écrits ce petit 
recueil abrégé contenant sommairement l’État et la Police, laquelle ils témoignent avoir eu pied ferme en 
notre chose publique, l’espace de plus de mille ans. » 
37 Ibid, pág. 6. Trecho original: « [...] Nos ancêtres furent gens merveillement sages et avisés à bien 
dresser le gouvernement politique [...] de sorte que je tiens pour chose toute assurée que c’est là le seul 
et vrai remède à tous nos maux, que de réformer notre manière de vivre au moule des vertus de ces 
grands personnages là et de réduire notre État corrompu, comme une musique désaccordée, à ce bel 
ancien accord qui fut du temps de nos pères. » 
38 Cf. BARROS, Alberto Ribeiro de. “O direito de resistência na França Renascentista”. In: Revista 
Kriterion, vol. 113, 2006, pág. 104. 
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instituição, mantendo-se no poder apenas se respeitassem as “leis fundamentais do 

reino, instituídas e consagradas pela vontade popular.”39 Todavia, como sublinhou 

Alberto Ribeiro Barros, Hotman identificou que os Estados Gerais “se corromperam 

com a ascensão do clero e a tirania de alguns monarcas, como Luís IX, deixando de 

exercer o devido controle sobre o poder real.”40 Diante da constatação desta usurpação 

do poder político – enquadrada em seu discurso de ordem histórica – o huguenote 

defende a restituição das antigas prerrogativas da assembleia dos Estados, sobretudo no 

que diz respeito ao seu papel de censura das hostilidades do monarca contra seus 

súditos, atuando como “freios contra a tirania”, podendo inclusive recorrer ao uso da 

força, caso necessário. Lançando seu olhar sobre a História com o intuito de refutar o 

poder absoluto dos reis, Hotman exalta a autoridade dos autores antigos, e acaba por 

defender uma espécie de governo misto: 

 

[...] O Estado do governo [...] que no julgamento dos antigos filósofos, 
especialmente Platão e Aristóteles, que Políbio acompanhou, é o melhor e mais 
perfeito de todos [...] compõe-se e é temperado de todos os três tipos de 
governo: da monarquia, onde somente um rei comanda soberanamente; da 
aristocracia, que é o Estado da nobreza, onde um pequeno número de pessoas de 
bem tem o poder entre as mãos; e do Estado onde o povo é soberano.41  

  

Théodore de Bèze nasceu na Borgonha em 1519 e foi educado em Orléans por 

Melchior Wolmar – que também teve Calvino como aluno – desde os 11 anos de idade. 

O preceptor ensinou as línguas grega e latina ao seu pupilo, que se tornaria aficionado 

pelos textos antigos. Com 20 anos, formou-se em direito na Universidade de Orléans 

onde, a exemplo de Calvino e Hotman, encontrou uma atmosfera humanista e luterana. 

Apesar da sua formação em direito, Bèze se dedicou à poesia latina na década de 1540. 

Em 1548, seguiu à cidade de Genebra, onde foi recebido por Calvino, que já o conhecia 

graças a Wolmar. Pouco depois, seguindo uma trajetória bastante parecida com a de 

Hotman, foi indicado para a função de professor de grego na Universidade de Lausanne, 

                                                 
39 Ibid, pág. 104. 
40 Ibid, pág. 105. 
41 Cf. HOTMAN, François. Op. cit., pág. 97. Trecho original: « L’État du gouvernement [...] au jugement 
des anciens philosophes, nommément de Platon et d’Aristote, que Polybius a suivi, est le meilleur, et le 
plus parfait de tous les autres [...] est composé et tempéré de toutes les trois espèces de gouvernement: de 
la Monarchie, où il n’y a qu’un roi qui commande souverainement, de l’Aristocratie, qui est l’État de la 
noblesse, où un petit nombre des plus gens de bien a l’autorité entre mains, et de L’État où le peuple est 
souverain. » 
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onde permaneceu por alguns anos, até retornar à Genebra, para assumir o posto deixado 

por Calvino após sua morte.42 

Até a década de 1560, Bèze atuou como conciliador das diversas igrejas 

protestantes. Em 1561, esteve no reino francês para participar do colóquio de Poissy, 

tentativa de ajuntamento entre católicos e protestantes promovida por Catarina de 

Médicis que, contrariamente ao seu propósito inicial, selou a ruptura do cristianismo na 

França, evidenciando as diferenças irreconciliáveis entre as duas religiões. Neste 

encontro, durante uma discussão sobre a Ceia, Bèze reiterou a impossibilidade dos 

calvinistas aceitarem a transubstanciação católica de maneira muito eloquente, dizendo 

que o corpo e o sangue de Cristo estavam separados do pão e do vinho da mesma 

maneira que o céu estava distante da terra. A partir de 1562, de volta à Genebra, 

trocando correspondências com seus correligionários huguenotes, inquietava-se com o 

início das guerras religiosas na França. Treze anos depois, após o massacre da noite de 

São Bartolomeu, decidiu empregar seus conhecimentos de direito, história e teologia na 

composição de uma obra de cunho político, que legitimasse a resistência dos 

protestantes franceses contra a Coroa dos Valois, que se mostrava associada à Liga 

Católica, comandada pelo partido dos Guise. Como resultado, surgiu Du droit des 

magistrats sur leurs sujets (1575), que dava sequência ao tema tratado por François 

Hotman, que Bèze admirava. Em seu livro, o teólogo seguiu um caminho parecido com 

o do jurista, pois também recorreu à tradição das antigas dinastias francesas para 

legitimar os Estados Gerais. No entanto, inseriu novos argumentos em seu discurso, 

como o papel dos oficiais do reino e, principalmente, a ideia do duplo contrato, que 

envolvia Deus, o monarca e seus súditos, um alargamento da teoria de Calvino. Nos 

anos posteriores, Bèze continuou exercendo sua liderança política e religiosa na capital 

do calvinismo até 1605, data de seu falecimento. 

Bèze inicia seu discurso em Du droit des magistrats sur leurs sujets 

apresentando a ideia de que Deus deve ser obedecido sem nenhuma exceção, ao 

contrário dos príncipes, que não devem ser seguidos pelos súditos quando operam atos 

desonestos ou irreligiosos.43 A autoridade do magistrado, por mais poderoso que seja, é 

regida por dois limites estabelecidos por Deus: a piedade e a caridade; ao não praticá-

las, torna-se tirano.44 De acordo com o teólogo reformado, os magistrados não criaram o 

                                                 
42 Cf. CARVALHO, Frank Viana. Op. cit., pág. 188-189. 
43 Cf. BÈZE, Théodore de. Du droit des magistrats sur leurs sujets. Genebra/Lyon: 1575, pág. 3 
44 Ibid, pág. 5-6. 
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povo; ao contrário, a comunidade natural os designou, da mesma forma que as ovelhas 

existem sem o pastor, mas não há pastor sem rebanho.45 

O líder reformado destaca que um reino legítimo tem três tipos de súditos: as 

pessoas comuns (indivíduos que não dispõem de cargos no Estado), os magistrados 

inferiores (oficiais do reino) e os “freios reais”, os Estados Gerais.46 No combate à 

tirania, recomenda resignação e orações aos súditos, e ações diretas aos oficiais, 

Parlamentos e assembleias dos Estados. Apesar de mencionar alguns casos de 

tiranicídio com aparente simpatia, Bèze mostra-se contrário às intervenções dos 

particulares, pois o povo dispõe de autoridades públicas capazes de vetar legitimamente 

as medidas abusivas do rei.47 

Ora, Bèze defende que, apesar dos magistrados inferiores se encontrarem abaixo 

do monarca na hierarquia política, suas prerrogativas não provêm do príncipe, mas da 

soberania do reino (entendida não somente do ponto de vista político, mas também 

divino). O teólogo afirma que apesar dos reis serem protetores das leis, também estão a 

elas submetidos. As demais autoridades políticas – oficiais do reino e Estados Gerais – 

assumem o papel de vigilantes do contrato estabelecido entre os súditos e o príncipe, 

que exporei a seguir. 

O teólogo reitera: “o poder dos magistrados, por mais importantes e soberanos 

que eles sejam, depende do povo que o elegeu.”48 Ora, o rei não deve seu poder somente 

a Deus – como apregoara Calvino –, mas também aos seus súditos; ao desrespeitar as 

leis divinas, naturais ou os costumes do reino, torna-se passível de ser combatido.  

Afinal, quem é o legítimo representante do povo? Para Bèze, esta função é 

exercida pelos magistrados inferiores e pela assembléia dos Estados. Para reforçar a 

importância dos Estados Gerais, o autor utiliza exemplos bíblicos e históricos, como a 

eleição dos primeiros reis de Israel, a Democracia Ateniense e a Diarquia dos 

Lacedemônios, moderada pelos Éforos. Além disto, cita antigos exemplos da monarquia 

inglesa e espanhola para demonstrar que, pelo direito das gentes, a soberania pertence 

ao povo, e não ao monarca49 – inversamente ao que Jean Bodin defenderia no ano 

seguinte em Os seis livros da República, obra em que conceitua a soberania como 

“poder absoluto e perpétuo de uma república.” 

                                                 
45 Ibid, pág. 13. « [...] Le berger [est] pour le troupeau, et non le troupeau pour le berger. » 
46 Ibid, pág. 26. 
47 Ibid, pág. 21. 
48 Ibid, pág. 43. Trecho original: « La puissance des magistrats, quelques grands et souverains qu’ils 
soient, dépend de celle du peuple qui les a élus en ce degré. » 
49 Ibid, pág. 50. 
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O monarcômaco recorre às Escrituras para sustentar a existência de duas 

alianças – um duplo contrato – que fundam o poder político. A primeira delas envolve o 

rei e seus súditos: ambos prestam um juramento perante Deus, prometendo seguir as leis 

divinas e naturais. A segunda, selada apenas entre o monarca e o povo, é puramente 

política. Bèze utilizou o jusnaturalismo como base de sua argumentação: o Estado é a 

criação de um povo soberano para assegurar o direito prévio e natural de liberdade de 

cada indivíduo, ou seja, é um mecanismo que assegura o bem comum; destarte, a partir 

do momento em que o governante coloca em risco a liberdade dos súditos, passa a ser 

visto como um tirano. 

Bèze cita um juramento de Carlos, o Calvo (rei da França entre os anos de 869 e 

875) aos seus súditos, que reforça a tese da soberania popular e que parece corroborar a 

ideia de Calvino de que o governo civil presta-se à preservação do regime espiritual na 

terra: “já que me elegeram para vos governar, saibam que minha deliberação, mediante 

ajuda de Deus, é manter a honra e o serviço divino, das santas Igrejas, [...] e assegurar o 

grau, direito e justiça de cada um.”50 

Algumas páginas adiante, o autor introduz outro ponto importante: “a 

providência de Deus não impede de forma nenhuma uma justa defesa.”51 Portanto, um 

mau governante pode ser um castigo divino, porém Deus, ao mesmo tempo, deseja que 

os tiranos sejam punidos pelo povo, pela ação de mecanismos legítimos de defesa. 

Desta maneira, não resta nenhuma contradição entre o discurso em prol da resignação – 

que se aplica à maioria dos súditos – e o dever de resistência – que concerne aos 

magistrados inferiores e Estados Gerais. 

Com a leitura de Bèze, é possível concluir que, como há éditos que tratam da 

religião, os súditos podem desobedecer ao monarca que não os observa, ou seja, que 

descumpre sua função de protetor das leis – esta questão voltaria à tona cerca de cem 

anos depois, com a revogação do édito de Nantes por Luís XIV.52 Os magistrados 

inferiores tem o dever de aconselharem-no a mudar de posição e, caso o rei persista com 

medidas contrárias à liberdade de consciência do povo, fazer valer os interesses do reino 

mediante o uso da força. 

                                                 
50 Ibid, pág. 72-73. Trecho original: « [...] Puisque vous m’avez élu pour vous régir et gouverner, sachez 
que ma déliberation est, moyennant l’aide de Dieu, de maintenir l’honneur et service de Dieu et des 
saintes Églises, et  [...] garder à un chacun son degré, droit et justice. »  
51 Ibid, pág. 107. Trecho original: « [...] La Providence de Dieu n’empêche point une juste défense. » 
52 Ibid, pág. 122. 
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Finalmente, evoco a obra de Phillippe Duplessis-Mornay (1549-1623), que se 

tornaria a grande autoridade protestante francesa na passagem dos séculos XVI e XVII, 

sendo considerado por muitos teólogos e historiadores o “papa dos huguenotes.” Cabe 

salientar que Mornay foi um dos fieis defensores de Henrique de Navarra antes de sua 

ascensão ao trono francês. Em contrapartida, o príncipe do Béarn, ex-protetor dos 

huguenotes, promulgou o édito de Nantes (1598), que reconhecia, dentre outros pontos, 

as chamadas “praças de segurança”, verdadeiras fortalezas onde os reformados 

dispunham de autonomia militar, religiosa e política. Uma destas praças ficava em 

Saumur e foi governada por Mornay até a década de 1620, sendo extinta durante a 

retomada das guerras de religião – reflexo do movimento de Contrarreforma conduzido 

por Luís XIII e Richelieu –, que culminaram no cerco de La Rochelle. Em Saumur, 

Mornay também foi responsável pela fundação de uma importante academia 

protestante, onde lecionaram nomes como Théodore de Bèze e Moyse Amyraut. Vale 

sublinhar também que, na mesma cidade, no ano de 1616, foi publicada a primeira 

grande utopia francesa – a anônima Histoire du Royaume d’Antangil – que, do ponto de 

vista político e religioso, era nitidamente protestante.  

Curiosamente, Mornay, que também se filia à corrente dos monarcômacos com a 

sua Vindiciae contra tyrannos, teria um papel apaziguador no início do XVII – após o 

assassinato de Henrique IV – apregoando, até os últimos dias de sua vida, a não-

agressão dos reformados à autoridade central, talvez porque as feridas das guerras do 

século anterior ainda não estivessem totalmente cicatrizadas. Entretanto, sua posição 

seria superada pelos personagens do partido protestante que defendiam a retomada dos 

conflitos armados, grupo encabeçado pelos irmãos Henrique de Rohan e Soubise. 

A versão francesa de Vindiciae foi intitulada De la puissance legitime du prince 

sur le peuple et du peuple sur le prince. Vale lembrar que o texto foi publicado sobre o 

pseudônimo de Stephanus Junius Brutus, o que desencadeou um grande debate sobre a 

autoria do escrito, atualmente atribuída a Duplessis-Mornay.53 A obra trata de quatro 

questões. Em primeiro lugar, o autor analisa se os súditos devem obedecer às ordens dos 

príncipes quando suas medidas contrariam as leis de Deus. Em segundo lugar, se é 

justo, e a quem compete, resistir ao rei que infringe a lei divina ou que arruína a Igreja. 

Em seguida, se é lícito, e a quem cabe, resistir ao monarca que coloca em risco a 

comunidade política, e até onde a resistência pode se desdobrar. Finalmente, o autor 

                                                 
53 Cf. CARVALHO, Frank Viana. Op.cit., pág. 213-215. 
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indaga se os príncipes têm o direito de socorrer os súditos de um soberano vizinho, 

perseguidos por questões religiosas ou por abuso de poder do monarca. 

Segundo Barros, a principal preocupação do autor é “esclarecer os direitos e os 

deveres do príncipe para com o povo e do povo para com o príncipe”, pois sua 

“premissa é a existência de direitos e deveres mútuos e recíprocos, estabelecidos por um 

contrato bilateral.”54 Assim como Bèze, Mornay propõe a ideia de um duplo contrato, 

usando uma palavra que confere dimensão religiosa para a atribuição do poder político: 

aliança. 

As referências ao Antigo Testamento são incontáveis e, como resumiu Barros, 

Mornay pretende demonstrar que “desde a sagração dos reis de Israel, a obediência 

política estava fundada numa dupla aliança, ainda válida, na atualidade, para todos os 

reinos, cristãos ou apenas bem ordenados, eletivos ou hereditários.”55 

Abordemos então as duas alianças, praticamente idênticas ao sistema proposto 

por Bèze. A primeira concerne à preservação do regime espiritual, e envolve Deus, o rei 

e o povo. A segunda diz respeito ao regime político, selada apenas entre o rei e o povo: 

por ela, os súditos prometem obedecer ao príncipe, contanto que o governante respeite 

as leis. No primeiro contrato, o povo e o rei submetem-se a Deus, reconhecendo que, se 

uma das duas partes descumprir Seus desígnios, a outra tem o dever de combatê-la. Na 

segunda, é atribuído ao povo o direito de exercer controle sobre o exercício do poder 

político, no que concerne à manutenção do bem comum. Isto significa que, se o rei 

ameaçar desrespeitar a aliança, deve ser moderado e, caso realmente venha a tomar 

ações concretas contra seus súditos, precisa ser combatido violentamente, não pelos 

particulares, mas pela ação das demais autoridades instituídas. 

Os contratualistas Bèze e Mornay não recusaram o princípio paulino de que toda 

a autoridade temporal origina-se da vontade divina. Todavia, enfatizam que “tendo sido 

escolhidos por Deus, os príncipes sempre foram consagrados pelo povo e para o povo, 

tendo de governar, de acordo com as leis divinas, para o bem do povo”, ou seja, 

acrescentaram o argumento político – os reis são instituídos por Deus, mas também pelo 

consentimento popular – à teoria estritamente religiosa de Calvino.56 

É interessante notar o caminho das ideias políticas huguenotes durante o século 

XVI. Do discurso que fazia apologia à obediência absoluta, passa-se em seguida à 

                                                 
54 Cf. BARROS, Alberto Ribeiro de. Op.cit., pág. 107. 
55 Ibid, pág. 107. 
56 Ibid, pág. 107. 
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defesa da obediência condicional e, por fim, ao reconhecimento do caráter legítimo da 

resistência aos monarcas. A análise dos discursos políticos de Bèze, Hotman e Mornay 

nos permite refazer este caminho. Em primeiro lugar, os autores perguntam: “é lícito ou 

não resistir?” Em seguida, se indagam: “por quais motivos é lícito resistir?”. E, 

finalmente, colocam a questão: “cabe a quem resistir?”. Ora, como anunciei no início do 

texto, as noções de obediência e resistência estiveram no cerne das discussões dos 

monarcômacos franceses e mostravam-se condizentes com as ações políticas dos 

huguenotes: na mesma época que estes autores publicavam suas obras, o partido 

reformado, que após a noite de São Bartolomeu tinha perdido muitas de suas lideranças, 

começava a se organizar politicamente, de uma maneira mais forte que outrora.57 O 

resultado deste movimento foi o estabelecimento das assembleias protestantes que, ao 

contrário dos sínodos (encontros de caráter religioso) eram destinadas exclusivamente 

aos debates políticos. Ora, se a Coroa Francesa não resgatou as antigas prerrogativas 

dos Estados Gerais, os protestantes trataram de criar uma espécie de Estados Gerais 

Huguenotes, mecanismo que seria reconhecido pelo édito de Nantes e que perdurou até 

1629, ano da promulgação do édito de Alès. Jean Delumeau explica o funcionamento 

deste corpo, confirmando que, nas últimas décadas do século XVI, a divisão religiosa na 

França resultava em uma divisão política: 

 

[...] Diferentes assembleias protestantes, principalmente a de Nîmes (dezembro 
de 1574 a fevereiro de 1575), definiram estes Estados Gerais, que deveriam se 
reunir de maneira regular, a princípio a cada três meses, depois anualmente. 
Cada província controlada pelos huguenotes enviava para este encontro três 
delegados (um nobre e dois membros do terceiro estado). As províncias, ou 
generalités, dispunham de um conselho permanente, nomeado e moderado por 
uma assembleia provincial [...] Neste Estado novo, cujas capitais eram Nîmes e 
Montauban, o culto protestante era autorizado em todos os locais [...] As 
assembleias provinciais remetiam cadernos [de solicitações] aos Estados Gerais, 
e estes enviavam suas reivindicações ao rei. Em tempos de paz, criou-se o 
hábito de colocar um embaixador próximo ao soberano.58 

 

                                                 
57 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.cit., pág. 180. 
58 Ibid, pág. 180-181. Trecho original: « [...] Différentes assemblées protestantes, notamment celle de 
Nîmes (décembre 1574 – février 1575) définirent ces États Généraux. Ils devaient en principe se réunir 
de façon régulière : tous les trois mois, puis tous les ans. Chaque province contrôlée par les Huguenots y 
mandatait trois délégués (un noble et deux membres du tiers). Les provinces, ou généralités, avaient 
elles-mêmes un conseil permanent nommé et surveillé par une assemblée provinciale [...] Dans cet État 
nouveau, dont les deux capitales étaient Nîmes et Montauban, le culte protestante était autorisé partout 
[...] Les assemblées provinciales envoyaient des cahiers aux États Généraux et ceux-ci adressaient des 
doléances au Roi. En temps de paix, ils prirent l’habitude de placer un ambassadeur près du souverain. » 
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Antes de se tornar governante da França, o rei de Navarra foi alçado ao posto de 

protetor de seus correligionários, porém seu protetorado era moderado por um conselho 

que, como sustentavam os monarcômacos, servia de “freio contra a tirania”:  

 

[...] Uma organização fundada desta maneira, sobre conselhos e assembleias de 
Estados não deixava de ser constrangedora para o chefe militar do partido. Na 
assembleia de Montauban de 1581, Henrique de Navarra, que tinha escapado da 
Corte e retornado ao calvinismo, foi proclamado “Protetor” de todos os 
reformados da França, mas submetido à estrita tutela, reforçada pela assembleia 
de La Rochelle (dezembro de 1588), na qual foram pronunciadas estranhas 
palavras: “Eis o momento de tornar os reis servos e escravos” [...] Henrique 
teve que aceitar o reforço do conselho alocado junto a ele. A partir de então, 
este conselho teve três reuniões semanais com o rei de Navarra e se ocupou de 
toda a administração geral. Pretendia-se limitar a “tirania protetoral”.59  

 

Com base neste cenário, é possível dizer que, no final do século XVI, o 

reconhecimento do protestantismo foi o preço a ser pago pela Coroa para a preservação 

da unidade política da França. Caberia a Henrique IV a tarefa de elaborar um contestado 

documento, introduzindo uma situação inédita nas monarquias modernas: pela primeira 

vez, um Estado admitia formalmente a existência de duas religiões. A seguir, proponho 

uma breve análise do édito de Nantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Ibid, pág. 181. Trecho original : « [...] Une organisation ainsi fondée sur des conseils et des États ne 
laissait pas d’être gênant pour le chef militaire du parti. A l’Assemblée de Montauban de 1581, Henri de 
Navarre, qui s’était échappée de la Cour et était redevenu calviniste, fut proclamé « Protecteur » de tous 
les Réformés de France, mais soumis à étroite tutelle. Celle-ci fut encore renforcée à l’assemblée de la 
Rochelle (décembre 1588) où l’on prononça d’étranges paroles : « Voici le moment de rendre les rois 
serfs et esclaves » [...] Henri dut accepter le renforcement du conseil placé auprès de lui. Ce conseil tint 
désormais trois réunions par semaine chez le Roi de Navarre et s’occupa de toute l’administration 
générale. On avait voulu limiter « la tyrannie protectorale ». »  
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1.4) O encerramento das guerras de religião e a promulgação do édito de Nantes  

O édito de Nantes (1598) selou a paz em território francês após 46 anos de 

guerras religiosas, estabelecendo um regime de tolerância civil. A medida foi 

promulgada meses depois da importante vitória de Henrique IV sobre a Espanha – que 

contava com o apoio da Liga –, acontecimento que resumirei a seguir.  

Henrique IV tornou-se herdeiro do trono francês em 1589, mas sua autoridade 

foi denegada pelas lideranças católicas do reino até 1593, quando estrategicamente 

abjurou do protestantismo e abriu caminho para sua coroação no ano seguinte, em 

cerimônia realizada na catedral de Chartres. Nesse momento, a França encontrava-se 

arrasada pelas guerras de religião e dividida em dois grandes partidos, a Liga católica – 

que contava com o sustentáculo de Roma e do soberano ibérico Filipe II – e a União 

protestante – amparada pela Inglaterra e Províncias Unidas. Entre eles, havia o pequeno 

grupo católico dos politiques, que reconhecia a legitimidade do poder do primeiro rei 

Bourbon e pregava a tolerância civil entre os seguidores das duas religiões, expedientes 

imprescindíveis para a manutenção da unidade política do país, extremamente ameaçada 

pelos conflitos violentos entre as facções.60 Desde os primeiros dias de seu governo, 

Henrique IV sabia que deveria enfrentar dois grandes problemas: a interferência 

espanhola no reino e a tenaz oposição dos católicos ao inevitável reconhecimento legal 

do culto protestante. Ambos foram resolvidos em 1598.61 

Em 1595, o soberano habilmente conseguiu ajuntar católicos e huguenotes 

contra um inimigo comum: no dia 17 de janeiro, Henrique IV declarava guerra à 

Espanha. A despeito do auxílio negado por uma parcela dos grandes senhores 

protestantes – contrariados com a conversão do príncipe ao catolicismo e com o não 

reconhecimento formal da religião reformada pelo Estado – e da aliança de integrantes 

da Liga com o oponente, o rei francês conseguiu importantes êxitos sobre Filipe II. A 

vitória decisiva ocorreu em Amiens: os espanhóis invadiram a cidade em março de 

1597, mas foram derrotados seis meses depois. Em seguida, as tropas do monarca 

francês também triunfaram na Bretanha, governada por um dos principais chefes da 

Liga, o duque de Mercoeur, que estava em conluio com a Espanha.62 Como resultado da 

guerra, a França recuperou territórios, diminuiu o poder da Liga e eliminou 

temporariamente a ingerência ibérica nos assuntos políticos e religiosos do reino. Ora, 

                                                 
60 Cf. GARRISSON, Janine. L'Édit de Nantes et sa révocation. Paris: Seuil, 1985, pág. 13-14. 
61 Cf. JOUANNA, Arlette, BOUCHER, Jacqueline (org.). Histoire et dictionnaire des guerres de 
religion. Paris: Robert Laffont, 1998, pág. 404. 
62 Ibid, pág. 406. 
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estavam criadas as condições necessárias para uma segunda medida, não menos difícil: 

a preparação de um documento que definisse o status dos protestantes perante o Estado, 

mas que não provocasse reações exasperadas dos católicos – contrariados com a 

legalização da religião reformada – e dos próprios huguenotes, insatisfeitos com as 

possíveis limitações que tal medida pudesse implicar, a despeito dos direitos que ela 

indubitavelmente estabeleceria. 

O intuito de Henrique IV era promover uma síntese de medidas que já haviam 

assegurado aos protestantes alguns direitos durante as guerras religiosas. As pressões 

eram inevitáveis. De um lado, o furor da militância católica. Finalmente, o tom 

combativo dos huguenotes, que não se contentavam apenas com a reiteração de antigas 

concessões, e que pretendiam obter de seu antigo protetor a liberação do culto 

reformado em todo o reino (sem exceções), bem como a liberação das praças de 

segurança, a autorização expressa para realizar assembleias políticas, o estabelecimento 

de câmaras de justiça bipartidas nos parlamentos e, finalmente, o livre ingresso nos 

cargos públicos.63 

Ora, desde 1589 – quando o príncipe de Navarra tornou-se rei da França –, os 

reformados inquietavam-se com a ausência de uma lei que garantisse seu status político 

e social. A conversão do antigo protetor dos huguenotes ao catolicismo aumentou o 

descontentamento com Henrique IV: temia-se que o soberano pudesse ser manipulado 

pelas forças católicas, abandonando seus antigos correligionários.64 É com esta 

suspeição que as assembleias políticas do partido protestante, descontinuadas desde a 

ascensão do príncipe de Béarn ao poder, foram retomadas em 1594. As discussões 

promovidas nessas assembleias transpareciam a divisão interna do partido protestante e 

suas crescentes tensões com o monarca. De um lado, os membros dos consistórios, que 

defendiam uma postura moderada e passiva dos reformados. Do outro, senhores 

huguenotes que começavam a defender atitudes mais enérgicas, admitindo inclusive a 

possibilidade de aliar-se com algum príncipe estrangeiro contra Henrique IV. Entre as 

duas facções, havia o grupo dos conciliadores, encabeçado por Phillippe Duplessis-

Mornay e estritamente leal ao rei, porém disposto a convencê-lo a prontamente decretar 

uma lei favorável aos seus súditos da religião reformada. 

                                                 
63 Ibid, pág. 408. 
64 Ibid, pág. 407. 
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Por volta de 1594, a França protestante tinha cerca de 1.250.000 habitantes (6% 

da população total do reino)65 e estava dividida em dez províncias. Cada uma delas 

dispunha de uma assembleia, composta por três representantes por colóquio66 (um 

nobre, um ministro e um magistrado) e também de um conselho cujos membros eram 

escolhidos pela assembleia provincial.67 Uma assembleia geral do partido ocorria 

anualmente, contando com a participação de dez deputados (um por província, número 

posteriormente duplicado), duques e oficiais. Esses encontros foram realizados em 

Mantes (1593), Sainte-Foy (1594), Saumur (1595), Loudun (1596) e Châtellerault 

(1597). 68 Delumeau sublinha que, “mais do que nunca, os protestantes se constituíam 

em um Estado no interior do Estado.”69 Portanto, a resposta de Henrique IV deveria ser 

rápida. Segundo Janine Garrisson, ele 

 

[...] Conhecia muito bem os riscos que seu novo poder real corria com a 
reconstituição desse Estado federal e comunal, independente e sulista (é no Sul 
que se encontravam os locais de domínio protestante), afinal foi como príncipe 
e protetor dessas Províncias Unidas do Midi que ele mesmo conduziu a guerra 
contra a Liga e o último soberano Valois, luta que o aproximou do tão cobiçado 
trono. Era chegada a hora de dar a esses huguenotes um estatuto que lhes 
integrasse ao país e que fizesse com que eles fossem aceitos pela maioria 
católica.70 

 

O édito de Nantes foi o resultado de mais de dois anos de tensas negociações 

entre os representantes de Henrique IV e os deputados reformados, cujas pautas eram as 

reivindicações aprovadas nas assembleias protestantes.71 Ora, é importante reiterar que 

a estratégia adotada pelos huguenotes revelava-se totalmente de acordo com o projeto 
                                                 
65 Cf. GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 46. 
66 “[…] As assembleias religiosas periódicas […] são reuniões que ocorrem em escala regional; elas são 
chamadas de colóquios e reúnem deputados laicos e ministros de uma dezena de igrejas. Nela, são 
discutidos os problemas de disciplina, as relações entre os pastores e fiéis, e repartições das somas a pagar 
entre as diferentes comunidades.” Ibid, pág. 34. Trecho original: « [...] Les assemblées religieuses 
périodiques [...] se tiennent à l’échelle de la région ; elles sont alors dénommées colloques et groupent 
les députés laïcs et ministres d’une dizaine d’églises. S’y discutent des problèmes de discipline, des 
rapports entre les pasteurs et les ouailles, des répartitions des sommes à payer entre différentes 
communautés. » 
67 Cf. JOUANNA, Arlette, BOUCHER, Jacqueline (org.). Op. cit., pág. 408. 
68 Ibid, pág. 408-9. 
69 Cf. DELUMEAU, Jean.  Op. cit., pág. 182. Trecho original: « [...] Plus que jamais les Protestants se 
constituaient en État dans l’État. » 
70 GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 15, grifos meus. Trecho original: « [...] Henry sait [savait] fort 
bien les risques que fait [fasait] courir à son pouvoir royal tout neuf la reconstitution de cet État fédéral 
et communal, indépendant et sudiste (c’est dans le Sud que se trouvent [trouvaient] les lieux du pouvoir 
protestant), puisque c’est en tant que prince, protecteur de ces Provinces-Unies du Midi qu’il a conduit la 
guerre contre la Ligue, contre le dernier souverain Valois ; guerre qui l’a mené à proximité d’un trône 
tant convoité. L’heure est [était] donc venue de donner à ces huguenots un statut qui les intégrera 
[intégrait] au pays, en même temps qu’il les fera [ferait] accepter par la majorité catholique. » 
71 Ibid, pág. 15. 
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esboçado pelos monarcômacos: instaurava-se, entre o rei e seus súditos protestantes, um 

corpo político capaz de exercer pressão sobre o monarca – pela ameaça de retomada das 

armas – e de fazer valer os interesses políticos de uma minoria. Para Delumeau, a 

assinatura do édito de pacificação pode ser interpretada como a decisão urgente de um 

rei que temia a retomada das guerras civis, uma “obra de circunstâncias.”72 Na mesma 

perspectiva, Solange Deyon considera o édito de Nantes um “monumento confuso e 

desordenado.”73 Janine Garrisson apresenta um julgamento bastante semelhante: 

 

[...] O édito é portanto uma obra [...] bizarra e mal construída [...] uma espécie 
de patchwork [trabalho artesanal em retalhos] que dá a impressão de solucionar 
os problemas ao sabor das circunstâncias, e que será presa fácil quando os 
“conversores” [responsáveis pela interpretação a rigor do édito, a partir de 
1660] examinarem com olhar de águia suas falhas e contradições [...] 
qualificado em seu preâmbulo de “perpétuo e irrevogável”, assemelha-se, no 
entanto, a diversos textos análogos que, ao longo das guerras de religião, 
estabeleceram uma trégua provisória e contestada nas violências então 
perpetradas na França.74  

 

Assinado entre abril e maio de 1598, o édito estava baseado em três princípios 

instituidores da tolerância civil: liberdade de consciência, livre acesso aos cargos e 

direito de celebrar publicamente o culto reformado, em locais previamente definidos.75 

O documento era constituído de quatro peças: além do texto principal, havia um anexo 

de 56 “artigos secretos” concernindo ao culto protestante, uma “patente” relativa ao 

tratamento de seus ministros e, finalmente, um segundo grupo de “artigos secretos” 

sobre os locais de “refúgio.”76 A liberdade de culto foi concedida aos huguenotes, 

mediante critérios específicos e confusos: 

 

[...] O exercício dos cultos se estabelece pelos artigos 7,8,9,10 e 11 do édito. A 
pregação e os sacramentos poderiam ocorrer nas “igrejas de feudo”, ou seja, nas 
propriedades de senhores que possuíssem prerrogativas de alta justiça; no 
entanto, quando o senhorio fosse simples e “banal”, o culto somente poderia ser 
celebrado em recinto fechado, desde que a cidade ou burgo não fosse 
subordinado a um alto senhor de justiça católico, e que a cerimônia fosse 
assistida por um número máximo de 30 pessoas [...] Os artigos 9 e 10 referem-

                                                 
72 Cf. DELUMEAU, Jean.  Op. cit., pág. 183. 
73 Cf. DEYON, Solange. Op. cit., pág. 148. 
74 GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 16-17. Trecho original: « [...] L’Édit est donc une oeuvre [...] 
bizarre, mal construite [...] une sorte de patchwork, donne l’impression de régler les problèmes au coup 
par coup. Il sera donc une proie facile lorsque les convertisseurs en scruteront de leur regard d’aigle les 
failles et les contradictions [...] qualifié dans son préambule de « perpétuel et irrévocable », s’apparente 
à maints textes analogues qui, au long des guerres de religion, ont mis un terme aussi provisoire que 
contesté aux violences de la France d’alors. » 
75 Cf. DEYON, Solange. Op. cit., pág. 148. 
76 Cf. DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág. 183. 
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se aos particulares das cidades, burgos e campos, que poderiam escutar os 
pastores e participar da ceia em sua igreja (ou construção utilizada para este 
fim) caso ela tivesse recebido cultos públicos e regulares ao longo do ano de 
1596 e nos primeiros oito meses de 1597.77 

 

Ademais, a partir da publicação do édito pelos parlamentos, os filhos de 

huguenotes passariam a ser admitidos nas escolas, colégios e universidades do reino. 

Depois de formados, poderiam assumir cargos na administração real, senhorial e 

municipal, uma vez que as funções públicas não mais lhes eram vedadas. Os 

protestantes seriam julgados, no civil e no criminal, por tribunais especiais: haveria em 

Paris uma “Câmara do Édito”, onde seriam analisados, em última instância, processos 

que envolvessem indivíduos reformados, e algumas províncias disporiam de “câmaras 

bipartidas” destinadas ao mesmo fim. Em ambos os casos, os postos de juiz estariam 

assegurados aos huguenotes.78 Consistórios, colóquios e sínodos também teriam sua 

existência legalmente reconhecida. No entanto, nas dezesseis províncias do reino, os 

sínodos só poderiam ser realizados mediante autorização do governador ou do 

intendente. 

O édito de Nantes também legalizou dois instrumentos importantes de ação 

política dos huguenotes: as praças de segurança e as assembleias. Quanto ao primeiro: 

 

[...] Os protestantes dispunham da propriedade integral de aproximadamente 
150 locais de refúgio. Em alguns deles, chamados de praças de segurança, o 
soberano encarregava-se de nomear os chefes e de fornecer a guarnição; tratava-
se de mais ou menos 66 cidades, burgos ou castelos já pertencentes aos 
huguenotes, alguns deles, como Montauban e La Rochelle, desde a primeira 
guerra de religião, em 1562. Esses locais dividiam-se geograficamente em três 
grandes porções, que cobriam as antigas regiões da huguenoteria. No centro-
oeste e na Aquitânia encontravam-se La Rochelle, Loudun, Saumur, Saint-Jean-
d’Angély, Nérac, Tonneins, Montauban, Castres; no Languedoc figuravam 
Montpellier, Nîmes, Anduze, Uzès, etc; finalmente, o Dauphiné e o vale do 
Rhône viam Die, Privas, Montélimar e outras localidades sob domínio 

                                                 
77 GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 20. Trecho original: « [...] L’exercice cultuel s’établit par les 
articles 7, 8, 9, 10 et 11 de l’édit. Le prêche et les sacrements pourront [pourraient] se dérouler dans 
« les églises de fief », c’est-à-dire chez tous les seigneurs possédant le droit de haute justice ; ailleurs, 
lorsque la seigneurie est [était] simple et « banale », le culte peut [pourrait] être célébré privément à 
condition que ce ne soit [fut] pas dans une maison située dans une ville ou bourg dépendant d’un haut-
justicier catholique, et qu’il ne rassemble pas plus de 30 personnes [...] quant aux particuliers de la ville, 
du bourg ou de la campagne, c’est à eux que s’adressent [adressaient] les articles 9 et 10. Ils pourront 
[pourraient] écouter les pasteurs et communier à la cène dans leur église (ou le bâtiment qui en fait 
usage) si celle-ci a [avait] abrité des cultes publics et réguliers au cours de l’année 1596 et jusqu’au 
mois d’août 1597. » 
78 Ibid, pág. 18. 
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protestante, a título de praças de segurança. Esses lugares, independentemente 
de seu estatuto, foram acordados pelo édito por um prazo de apenas oito anos.79  

     

Como já apontei anteriormente, as praças de segurança eram espaços de 

autonomia política, religiosa e militar dos huguenotes, e um dos principais motivos 

pelos quais seriam acusados de republicanismo pelos seus adversários católicos. De 

acordo com o édito de Nantes, tais sítios deveriam deixar de existir após 1606, porém 

continuaram sendo reivindicados pelos protestantes até 1629, quando o édito de Alès 

finalmente os extinguiu. Quanto às assembleias políticas, o artigo 82 do édito “pedia” 

aos huguenotes que não mais as realizassem. Entretanto, o artigo “secreto” de número 

43 – constante no texto adicional, não enviado aos parlamentos – as autorizava, 

mediante consentimento real. Henrique IV permitiu também que as assembleias 

reformadas indicassem delegados especiais para atuar junto à Corte. As reuniões 

políticas dos huguenotes tiveram destino semelhante ao das praças de segurança, sendo 

tolhidas a partir de 1629. 

Por fim, gostaria de discorrer sobre os efeitos do édito de Nantes. O documento 

estabeleceu a tolerância civil, porém “católicos e reformados, salvo uma pequena 

minoria, não foram miraculosamente convertidos à tolerância religiosa.”80 A medida 

somente foi reconhecida pelo parlamento de Paris depois de uma longa arenga do rei, 

em fevereiro de 1599. Em Roeun, sua aprovação foi rejeitada pelo parlamento até 1609, 

ou seja, onze anos depois de sua promulgação. O édito evidenciava a “dissociação 

parcial entre Estado e religião”, suposto indício do surgimento de um movimento de 

“desconfessionalização do poder público.”81 Inversamente, demonstrava que o 

catolicismo era a religião oficial do reino: seu culto estava autorizado em todo o 

território francês, e os huguenotes continuariam pagando dízimos à Igreja romana e 

                                                 
79 Ibid, pág. 18. Trecho original: « [...] Les protestants disposent [disposaient] en toute propriété de 
quelque 150 lieux de refuge. Pour certains, dits places de sûreté, le souverain s’est engagé [s’était 
engagé] à nommer les chefs et à entretenir la garnison ; il s’agit [il s’agissait] d’environ 66 villes, 
bourgs ou châteaux appartenant déjà aux huguenots, quelques-uns, comme Montauban ou La Rochelle, 
depuis la première guerre de religion en 1562. Ces lieux se répartissent [se répartissaient] 
géographiquement en trois grandes masses, qui recoupent [recoupaient] les vielles régions de la 
huguenoterie. Dans le Centre-Ouest et l’Aquitaine se trouvent La Rochelle, bien sûr, puis Loudun, 
Saumur, Saint-Jean-d’Angély, Nérac, Tonneins, Montauban, Castres ; en Languedoc figurent [figuraient] 
Montpellier, Nîmes, Anduze, Uzès, etc. ; enfin, le Dauphiné et la vallée du Rhône voient [voyaient] Die, 
Privas, Montélimar et autres lieux, demeurer dans la mouvance protestante à titre de places de sûreté. 
Ces lieux, quel que soit [fut] leur statut, sont [furent] accordés au titre de l’édit pour huit années 
seulement. » 
80 Cf. JOUANNA, Arlette, BOUCHER, Jacqueline (org.). Op. cit., pág. 413. Trecho original: « [...] Ni les 
catholiques ni les réformés, sauf une très petite minorité, ne se sont miraculeusement convertis à la 
tolérance religieuse. » 
81 Ibid, pág. 413. 
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observando os dias religiosos por ela estabelecidos. Apresentado como “perpétuo e 

irrevogável”, o édito deixava transparecer a vontade do Estado de que, um dia, a França 

tivesse apenas uma religião.82 

Os direitos concedidos pelo Estado foram considerados insuficientes pelos 

reformados, e entendidos como privilégios por seus adversários. De qualquer maneira, a 

partir de 1598, os conflitos entre os membros das duas religiões estariam baseados na 

interpretação desse ambíguo documento, afinal, entre protestantes e católicos, o édito 

cumpriu o mesmo papel de Helena nas guerras de Tróia.83 A França sustentaria esse 

instável regime de tolerância civil por 87 anos, até o momento em que o roi soleil 

publicou o édito de Fontainebleau (1685) – mais conhecido como revogação do édito de 

Nantes –, anulando definitivamente os direitos conquistados pelos huguenotes no final 

do século anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 “[...] Em sua enorme desordem, o édito, assim como seus artigos complementares, se esforça a 
persuadir os huguenotes de que eles são apenas tolerados nesse reino católico.” Cf. GARRISSON, Janine. 
Op. cit., pág. 22. Trecho original: « [...] Dans le plus grand désordre, l’édit, comme ses articles 
complémentaires, s’efforce d’apprendre aux protestants qu’ils ne sont que tolérés dans ce royaume 
catholique. » 
83 Ibid, pág. 27. 
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1.5) Breve período de paz (1598-1620), retomada das guerras de religião (1620-

1628) e o édito de Alès (1629) 

Após a promulgação do édito de Nantes, a França experimentou dois decênios 

de paz. Entretanto, as guerras religiosas foram reiniciadas na década de 1620, em 

decorrência do movimento de contrarreforma promovido pela Coroa e da 

insubordinação política de uma expressiva parcela dos huguenotes, liderada pelo duque 

Henrique de Rohan. Nas páginas seguintes, pretendo discorrer sobre esse período, cujo 

epílogo foi a assinatura do édito de Alès, em 1629. 

Nos anos que separam a lei de pacificação do reino e o assassinato de Henrique 

IV, os huguenotes mantiveram suas assembleias políticas que, no entanto, deixavam de 

ser anuais. A principal função desse corpo era designar dois deputados que seriam 

enviados à Corte com um “caderno de reclamações”, que continha diversas 

reivindicações do partido. Em 1608, houve uma mudança na eleição desses 

representantes, sinalizando uma concessão dos reformados ao rei: a partir de então, as 

assembleias indicavam uma lista com seis nomes de possíveis deputados, dentre os 

quais o soberano fazia sua escolha. Os “cadernos” denunciavam situações de 

descumprimento do édito em diferentes localidades do reino, práticas como o 

fechamento de cargos públicos aos calvinistas e proibição de seus enterros em 

cemitérios ditos “católicos”, dentre outros pontos.84  

As assembleias da primeira década de 1600 demonstravam que o partido 

protestante não estava dividido e que sua postura era de sujeição ao rei. Duplessis-

Mornay e o duque de Sully (ministro de finanças da França) realizavam a função de 

mediadores, pois além de serem porta-vozes de seus correligionários, contavam com a 

confiança do monarca. Como prova das boas relações entre Estado e súditos 

reformados, a assembleia de Jargeau recebeu 6000 escudos para cobrir suas despesas de 

funcionamento.85 

Esse cenário mudaria sensivelmente após o regicídio, ocorrido em 1610. Apesar 

de uma das primeiras medidas da regente Maria de Médicis ter sido a ratificação do 

édito de Nantes, sua predileção por conselheiros italianos e simpatia pela Espanha 

alarmavam os huguenotes.86 As desconfianças nos meios reformados aumentaram ainda 

mais com a notícia do iminente casamento de Luís XIII com a infanta espanhola. Sully, 

                                                 
84 Ibid, pág. 36. 
85 Ibid, pág. 37. 
86 Cf. DEYON, Solange. Op.cit., pág. 149. 
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voz solitária no interior de uma Corte cada vez mais católica, pediu demissão de seu 

cargo no início de 1611. Nesse mesmo ano, os protestantes inauguraram, com 

consentimento real, a assembleia de Saumur que, assim como as anteriores, elegeu 

deputados e redigiu os “cadernos de reclamações”, que continuavam apresentando casos 

de violações do édito de Nantes, mas que também solicitavam o banimento do termo 

jocoso “RPR” (religião pretensamente reformada) nos documentos oficiais e a 

restauração das antigas muralhas das praças de segurança, muitas delas em ruínas. 

Entretanto, a réplica real foi lacônica, rejeitando qualquer nova garantia ou concessão 

para os reformados.87  

Os huguenotes descobriram um novo líder na assembleia de Saumur: tratava-se 

do duque Henrique de Rohan, que em breve iniciaria sua marcha de insubmissão ao 

poder central. Primeiramente, pela organização de “assembleias de círculos” – 

realizadas sem autorização da regente e compostas por estratos populares reformados –, 

que concorriam com as próprias assembleias do partido – dirigidas pela nobreza e 

burguesia –, cujo discurso era de obediência ao Estado. Finalmente, pela polêmica 

envolvendo a nomeação de um oficial real em Saint-Jean-d’Angély, localidade com 

status de praça de segurança e por ele governada. Rohan desafiou a Coroa, recusando 

La Rochebeaucourt – católico enviado por Maria de Médicis – e nomeando um de seus 

correligionários favoritos para o posto. A regente acatou silenciosamente a insolência do 

duque que, a partir desta ‘vitória’, passou a ser ainda mais venerado pelas camadas 

populares e pelos pequenos burgueses reformados.88 

A despeito da obstinação de Rohan, as guerras civis não foram reiniciadas na 

década de 1610, sem dúvida caracterizada pelos improdutivos esforços dos huguenotes 

em favor do cumprimento do édito e da ampliação de seus direitos. O idoso Duplessis-

Mornay, indivíduo que enfrentara as guerras de religião do século anterior, continuava 

sendo a voz de maior relevância do partido, o grande responsável por refrear, pelo 

menos naquele momento, os ímpetos belicosos da nobreza protestante, descontente com 

a entrada da casa dos Habsburgos na linha de sucessão francesa.89  

Em abril de 1617, o assassinato de Concino Concini alçou Luís XIII ao poder.90 

O novo rei, juntamente com o cardeal Richelieu – que passou a chefiar o conselho de 

Estado em 1624 –, seriam os grandes realizadores da contrarreforma francesa. A 

                                                 
87 Cf. GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 51. 
88 Ibid, pág. 53. 
89 Ibid, pág. 54. 
90 Ibid, pág. 58. 
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primeira medida favorável aos católicos não tardou a ser publicada. Em junho de 1617, 

o Estado atendia à solicitação da assembleia do clero, declarando o restabelecimento do 

catolicismo e de seus bens eclesiásticos no Béarn, localidade onde a religião oficial do 

reino estava abolida desde 1569. O conselho da província se recusou a registrar o édito 

de restituição, porém o monarca decidiu viajar ao Béarn com seus soldados, fazendo 

valer sua vontade pela via da intimidação.91 

A notícia se espalhou entre os protestantes, que resolvem convocar uma 

assembleia clandestina em La Rochelle (1620) que, considerando a medida arbitrária e 

ilegal, decidiu declarar guerra ao rei. A assembleia aprovou o confisco dos caixas 

públicos para pagamento das tropas huguenotes, determinou a disposição das praças de 

segurança em posição de guerra e estabeleceu a divisão do território francês em oito 

círculos militares, comandados pelo duque de Rohan.92  

Luís XIII também se preparou para a guerra, aumentando o valor da gabela com 

o intuito de compor um exército de 40.000 soldados e 6.000 cavaleiros para combater os 

huguenotes. O monarca não estava sozinho em sua campanha: a assembleia do clero 

aprovou a doação de fundos para a luta contra os hereges.93 

As guerras de religião do século XVII – que não descreverei de maneira 

pormenorizada – duraram oito anos e foram marcadas por triunfos isolados de ambos os 

lados, seguidos de brevíssimas tréguas. As cenas de selvajaria da noite de São 

Bartolomeu repetiram-se em solo francês, vitimando milhares de pessoas. Em 1625, 

Soubise, irmão de Rohan, assumiu papel importante nos conflitos. Em 1627, tropas 

inglesas enviadas por Carlos I chegavam à La Rochelle para dar apoio aos reformados, 

aumentando a fúria de Luís XIII, que acusou seus súditos da “RPR” de alta traição.94 

Enquanto Rohan e Soubise perdiam pouco a pouco o apoio de seus correligionários, o 

monarca intensificava os ataques às cidades sob domínio dos huguenote, não poupando 

nem mesmo aquelas que não se solidarizaram com os nobres insurgentes. Em 1628, as 

tropas reais tomaram La Rochelle, grande bastião do protestantismo francês e cidade de 

enorme importância no comércio marítimo, decretando a vitória do soberano sobre seus 

súditos calvinistas. 

                                                 
91 Ibid, pág. 61-63. 
92 Ibid, pág. 64. 
93 Ibid, pág. 65. 
94 Cf. DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág. 186. 
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Se as novas guerras de religião fizeram transparecer um partido reformado 

oscilando entre a obediência e a revolta incitada por Rohan, o custo da derrota seria 

pago por todos: com o édito de pacificação de Alès, os huguenotes perdiam as praças de 

segurança – que deveriam ser demolidas –, e viam suas assembleias tornarem-se 

proibidas. Ora, com um só golpe, o Estado completava um passo importante em seu 

processo de centralização do poder, arrancando os dois braços políticos do 

protestantismo francês. 

 

Fig. III) Entrada de Luís XIII em La Rochelle (1628) em pintura do séc. XVII. 
Ao fundo, a praça de segurança tomada pelas tropas do rei. No plano principal, 
uma representação alegórica de La Rochelle derrotada, entregando suas chaves 
ao monarca. Anjos iluminam o soberano católico, que impôs uma importante 
derrota à “heresia” protestante. Cf. AUGERON, Mickaël, POTON, Didier & 
RUYMBEKE, Bertrand Van (orgs). Op.Cit., pág. 55. 
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Fig. IV) População huguenote e províncias sinodais na França do séc.XVII. Cf. AUGERON, Mickaël, 
POTON, Didier & RUYMBEKE, Bertrand Van (orgs). Op.Cit., pág. 47.
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1.6) Amigos do rei, inimigos do Estado (1630-1657) 

O triunfo de Luís XIII e do cardeal Richelieu sobre os exércitos comandados por 

Rohan arruinou o particularismo político dos huguenotes. Entre a assinatura do édito de 

Alès (1629) e o início das medidas reais que visariam ao aniquilamento do 

protestantismo (1657), os reformados conheceram um período de frágil tolerância civil, 

a despeito de continuarem sendo considerados “hereges” pelos católicos e “inimigos 

públicos” pela Coroa. 

Em 1629, o Estado tinha conseguido enfraquecer sensivelmente o 

protestantismo, porém ainda não dispunha de forças para extirpar esse corpo estranho 

do organismo católico do reino. Conflitos no exterior e dificuldades internas adiariam o 

processo forçado de unificação religiosa.95  

Em 1635, ao ingressar na guerra dos trinta anos, a França viu-se obrigada a 

construir uma aliança com a Suécia, Províncias Unidas e principados alemães – todos 

eles territórios reformados – contra os Habsburgos. O Tratado de Pirineus, que 

estabeleceu a paz entre França e Espanha, foi assinado apenas em 1659. As graves 

agitações da Fronda (1648-53), revolta originada nos setores da “alta nobreza, da 

magistratura detentora de cargos e da burguesia municipal” e alimentada pela 

insatisfação popular, puseram temporariamente em risco a autoridade política central.96 

Portanto, a eliminação da religião reformada não pôde ser o objetivo principal do Estado 

até meados de 1650. Contudo, a existência de assuntos mais urgentes não impediu que 

algumas providências fossem tomadas de maneira a refrear o protestantismo. 

A partir da década de 1630, a Coroa incomodava-se com as relações entre os 

huguenotes e seus correligionários europeus. As afinidades eram evidentes: pastores 

genebrinos, escoceses e alemães eram facilmente encontrados nas academias e igrejas 

calvinistas da França. Logo, durante duas décadas e meia, o Estado procurou coibir o 

“internacionalismo” huguenote com diversas medidas, desde a proibição de estrangeiros 

no ofício ministerial (1631) até a restrição de correspondências com o exterior (1637).97 

Não obstante o banimento das assembleias, os huguenotes mantiveram os 

sínodos provinciais e nacionais. As questões políticas foram migradas para esses 

encontros, originalmente reservados para discussões internas sobre a religião. Ciente 

desse fato, e seguramente contrariado pela existência de uma instância representativa 

                                                 
95 Cf. GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 81. 
96 Cf. ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 2004, pág. 97-99. 
97 Cf. GARRISSON, Janine. Op. cit., pág. 82-84. 



55 
 

huguenote, o Estado implantou um aparelho de vigilância: funcionários reais 

acompanhavam as reuniões e advertiam os reformados que tais encontros não poderiam 

ter caráter político. Ademais, proibiu-se a comunicação entre os sínodos, ou seja, as 

discussões de uma reunião não poderiam ser reavidas no evento seguinte, impedimento 

que esvaziava significativamente os debates.98   

Os pastores que se envolveram nas guerras de religião foram censurados. Em 

1634, os ministros foram proibidos de pregar fora do seu local de residência, medida 

que tinha como finalidade dificultar as comunicações entre as comunidades huguenotes 

do reino. Além disso, os funcionários reais presentes nos sínodos informavam os 

pastores que o uso de termos políticos estava proibido em seus sermões, assim como o 

de palavras que dessem a ideia de sofrimento da comunidade reformada, como 

“martírio”, “perseguição” e “tormento.” A pregação deveria sempre acentuar a 

obediência ao rei, e os ministros estavam impedidos de injuriar o papa e de sustentar 

que o protestantismo era a única religião verdadeira.99 

Uma das principais garantias do édito de Nantes aos huguenotes, o livre acesso 

aos cargos públicos, esteve longe de ser estritamente observado. Em 1637, um decreto 

do Conselho real impedia os huguenotes de se tornarem notários públicos e 

procuradores junto aos tribunais regionais.  

É também na década de 1630 que surge a Companhia do Santo Sacramento, um 

dos canais do antiprotestantismo na França, composta por eclesiásticos e laicos. A 

companhia era uma instituição destinada às obras sociais de caridade, mas que também 

atuava na luta pela erradicação do calvinismo. Funcionários do conselho real, da Corte e 

dos parlamentos faziam parte dessa sociedade, que pretendia vigiar as ações dos 

huguenotes, evitando que a “heresia” contaminasse os “bons cristãos” do reino. Seus 

subalternos delatavam descumprimentos dos huguenotes ao édito de Nantes – sobretudo 

no que concerne aos locais de culto – às autoridades locais, cobrando retaliações. Um 

fundo destinado à compra de consciências de reformados também foi adotado pela 

companhia, e fomentado pelas doações de seus membros.100  

Outra instituição importante desse período foi a assembleia do clero que, 

segundo Garrisson, pressionava o governo em favor de “uma política religiosa de 

                                                 
98 Ibid, pág. 84-86. 
99 Ibid, pág. 86-90. 
100 Ibid, pág. 92-99. 
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acordo com seus objetivos.”101 No entanto, apesar das pressões da Companhia do Santo 

Sacramento e da assembleia do clero sobre o Conselho real, providências contrárias à 

liberdade de culto e consciência dos huguenotes não foram efetivadas até o início do 

reinado de Luís XIV. Ao contrário, em meio à Fronda, Mazarino estrategicamente 

ratificou os direitos dos huguenotes (1652), reconhecendo a lealdade dos súditos da 

religião reformada durante as agitações.102 

Ora, não obstante as supostas garantidas obtidas junto à Coroa, os protestantes 

enfrentaram problemas com as autoridades locais, cujo zelo católico excedia os 

desígnios do poder central e alinhava-se com os escopos da Companhia do Santo 

Sacramento e da assembleia do clero. Os intendentes, altos comissários do governo nas 

províncias, impediam que cargos públicos fossem atribuídos aos huguenotes, vigiavam 

e censuravam seus ministros, e estimulam a vinda de ordens religiosas católicas – como 

jesuítas e capuchinhos – para cidades de grande população reformada, como Montauban 

e La Rochelle.103 Alguns anos depois, já às vésperas da revogação do édito de Nantes, 

os intendentes seriam também responsáveis pelas dragonadas, as conversões forçadas 

em massa dos protestantes ao catolicismo. 

Os huguenotes, por sua vez, continuaram a reivindicar seus direitos entre 1630 e 

1657, porém com um discurso muito mais brando que outrora, uma vez que sua nova 

estratégia era demonstrar obediência irrestrita ao monarca, tido como único protetor do 

contrato firmado em 1598. Apesar da Coroa ter mantido deputados gerais huguenotes na 

Corte, as comunidades não mais os reconheciam como seus verdadeiros representantes, 

pois os consideravam alheios aos seus problemas cotidianos. Portanto, o estratagema 

adotado era recorrer diretamente ao rei, por intermédio de seus comissários – os 

mesmos funcionários designados para vigiar os sínodos –, que recebiam dos 

protestantes uma lista com abusos das autoridades locais, no que concernia às cláusulas 

estabelecidas pelo édito de Nantes. Ora, a desconfiança com os “magistrados 

inferiores”104 – intendentes, oficiais e parlamentos – foi decisiva para o monarquismo 

dos huguenotes, que fizeram questão de defender o direito divino e absoluto dos 

governantes.105 Portanto, sob os reinados de Luís XIII – após 1629 –  e de Luís XIV, os 

                                                 
101 Ibid, pág. 101. 
102 Ibid, pág. 103. 
103 Ibid, pág. 105-107. 
104 Aqui, remeto ao rótulo empregado por Calvino e Bèze. Para os protestantes do século XVI, os 
“magistrados inferiores” eram os mecanismos necessários contra a tirania. Cerca de 70 anos depois, 
vemos os huguenotes recorrerem ao rei contra a ineficiência de seus magistrados. 
105 Ibid, pág. 105-107. 
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reformados adotaram o “culto monárquico”106, prestando homenagens aos soberanos, 

exaltando seus méritos e celebrando seus feitos.107 Sinal dos tempos: palco de uma 

humilhante derrota de Luís XIII em 1621, no decorrer das guerras de religião –  de 

20.000 soldados reais, apenas 4.000 sobreviveram, e o rei teve que fugir da contra-

ofensiva dos huguenotes – Montauban e seus habitantes não se rebelaram durante a 

Fronda, prometendo morrer a serviço do soberano.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Cf.DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág. 189. 
107 Cf. DEYON, Solange. Op. cit., pág. 153. 
108 Cf.DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág. 189. 
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1.7) Um rei, uma lei, uma fé (1657-1685) 

A política do Estado em relação à minoria protestante sofreu grandes variações a 

partir de 1657, dando início a um período de cerceamento dos direitos civis e religiosos 

dos huguenotes, cujo ápice foi a revogação do édito de Nantes (1685). 

Ao longo desse período relativamente curto, o processo de marginalização e 

exclusão dos reformados da sociedade francesa tornou-se mais vigoroso. Em 1657, a 

repentina mudança de posicionamento do cardeal Mazarino – que cinco anos antes 

havia corroborado os privilégios acordados por Henrique IV aos protestantes – foi 

motivada pela tentativa de reaproximação com a Espanha católica – que ainda estava 

em guerra com a França –, por meio do casamento de Luís XIV com a filha de Filipe IV 

(que ocorreu em 1660, meses depois do Tratado de Pirineus) e por pressões veementes 

da assembleia do clero, que cobrava reiteradamente do governo ações enérgicas contra 

os “hereges.”109 Outrossim, o término da Fronda permitiu que a unificação religiosa do 

reino finalmente começasse a se tornar o objetivo principal do Estado. 

Em decorrência desse conjunto de fatores, um novo decreto real começou a 

vigorar no ano de 1657. O texto homenageava e ratificava o édito de Nantes, porém 

instituía um número elevado de comissários, que se responsabilizaria pela interpretação 

rigorosa da legislação de 1598. Sua principal tarefa era inquirir sobre a legitimidade das 

congregações huguenotes, verificando se as igrejas da religião reformada operavam em 

respeito às cláusulas do édito, no que dizia respeito à sua localização e data de 

construção.110 

Os comissários iniciaram os trabalhos apenas em 1661, atuando em duplas 

formadas por um huguenote e um católico, nas quais geralmente o primeiro era um 

gentilhomem ou magistrado local, e o segundo era o intendente da província, ou seja, 

um indivíduo provido de maiores prerrogativas. Esses dois homens eram acompanhados 

pelo promotor, um emissário do clero que se apresentava como denunciante público das 

supostas contravenções cometidas pelos protestantes.111 Consequentemente, as 

comunidades reformadas viram-se compelidas a apresentar provas de que já existiam 

quando o édito de Nantes foi promulgado, porém muitas delas não dispunham de 

documentos que comprovassem sua licitude, como registros de batismos e casamentos. 

Como resultado da leitura estrita do dúbio édito de Nantes, a década de 1660 terminou 

                                                 
109 Cf. GARRISSON, Janine. Op.cit., pág. 120. 
110 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. From New Babylon to Eden - The Huguenots and their migration to 
colonial South Carolina. Columbia: University of South Carolina Press, 2006, pág. 11. 
111 Cf. GARRISSON, Janine. Op.cit., pág. 122. 
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com o desaparecimento de aproximadamente 150 templos protestantes, número 

equivalente a 20% das igrejas reformadas existentes na França naquele momento.112 

Outra implicação da interpretação a rigor do édito de Nantes concernia ao livre 

acesso dos huguenotes aos cargos públicos. O artigo XXVII do édito autorizava o 

ingresso dos reformados nas funções do Estado. No entanto, o diligente jurista católico 

Pierre Bernard redigiu duas obras que pretendiam fornecer subsídios para a exegese do 

édito – Les maximes à observer au jugement des partages faites par MM. les 

commissaires éxecuteurs de l’édit de Nantes (1664) e Explication de l’édit de Nantes 

par les autres édits de pacification (1666) –, nas quais sublinhava, dentre outros pontos, 

que o referido artigo apenas tinha declarado os protestantes capazes de exercer os 

cargos, sem tornar sua presença no aparelho público obrigatória. Bernard também 

sustentava que os huguenotes não poderiam receber ofícios em localidades onde 

houvesse restrição ao culto calvinista. Ora, antes mesmo da publicação dos escritos do 

jurista, os protestantes começavam a ser alijados dos cargos: em 1663, o parlamento de 

Rouen decretou que deveria haver apenas um doutor huguenote para cada quinze 

doutores católicos. No ano seguinte, estabeleceu que somente dez advogados da religião 

reformada poderiam atuar na cidade.113      

No decorrer das décadas de 1660 e 1670, o Estado aprovou dezenas de medidas 

contrárias ao protestantismo, que visavam isolar politicamente e socialmente os súditos 

da religião reformada, por meio da supressão gradual dos privilégios obtidos no édito de 

Nantes e pela contínua restrição da liberdade de culto.114 O uso da força contra os 

huguenotes começou apenas no ano de 1681, como exporei a seguir. Antes disso, Luís 

XIV procurou asfixiar o protestantismo francês, tornando a vida cotidiana dos súditos 

                                                 
112 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op. cit., pág. 12. 
113 Ibid, pág. 13. 
114 Ibid, pág. 12. 
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da “RPR” mais fatigante115, ao mesmo tempo em que buscava oferecer benefícios 

àqueles que se convertessem ao catolicismo.116  

Para Janine Garrisson, as ações discriminatórias tomadas pelo Estado contra os 

seguidores da religião reformada entre 1657 e 1685 podem ser divididas em três grandes 

pacotes. Segundo a historiadora, tais decisões marginalizaram o huguenote, 

transformando-o em um súdito de segunda categoria, uma espécie de meteco.117 No 

primeiro pacote, incluíam-se as medidas referentes à identidade do grupo protestante.118 

No segundo, os decretos que tinham em vista impedir a reprodução e, 

consequentemente, o perpetuamento da minoria huguenote.119 Finalmente, no interior 

do terceiro pacote, providências que diziam respeito ao banimento da religião 

reformada.120 

Em suma, até o final da década de 1670, o Estado abdicou de medidas coercivas 

contra os súditos da “RPR”, recorrendo à interpretação rigorosa – e indubitavelmente 

tendenciosa – do édito de Nantes, às leis que gradativamente procuravam minar o 

protestantismo e, finalmente, à compra de conversões. Entretanto, no ano de 1678, Luís 

XIV assinou o Tratado de Nimegue, que encerrou a guerra franco-holandesa. A partir de 

então, a política do Estado em relação aos huguenotes mostrar-se-ia mais intransigente, 

baseando-se no uso da violência.121 

                                                 
115 Em 1662, as escolas protestantes também foram obrigadas a comprovar que já estavam em 
funcionamento quando o édito de Nantes foi promulgado. Sem dispor dos certificados exigidos pelos 
comissários, dezenas delas tiveram destino semelhante ao das igrejas e acabaram sendo demolidas. Em 
1664, estabelecia-se que os enterros de huguenotes não poderiam ser realizados sob a luz do sol, e que 
apenas dez pessoas acompanhariam os cortejos. Em 1670, decretava-se que somente doze pessoas 
poderiam assistir às cerimônias reformadas de casamento e batismo. O último sínodo nacional ocorreu em 
1659. O édito de Nantes previa a realização desses encontros, mediante consentimento do rei. No entanto, 
Luís XIV, que começou a governar de fato em 1661, após a morte de Mazarino, decidiu valer-se de suas 
prerrogativas e não mais autorizá-los. Aos huguenotes restavam apenas os sínodos provinciais, que 
deveriam ser assistidos por um representante católico.  
116 O fundo destinado à bonificação dos convertidos – chamado pelos protestantes de “caixa de 
conversões” –, expediente já utilizado pela companhia do Santo Sacramento, foi assumido como 
procedimento do Estado em 1677. Os “novos católicos” eram recompensados com subsídios, partindo-se 
da premissa agostiniana de que os vícios dos hereges, como a avareza, poderiam ser manipulados de 
maneira a conduzir os indivíduos a reconhecer a verdade, mas também pelo temor de que eles fossem 
hostilizados pelos ex-correligionários, perdendo suas ocupações. Entre 1677 e 1679, aproximadamente 
dez mil huguenotes recorreram à “caixa”, porém não foram poucos os que inescrupulosamente 
reconverteram-se seguidas vezes ao protestantismo para obter novamente o benefício. Ibid, pág. 14-15. 
117 Cf. GARRISSON, Janine. Op.cit., pág. 127-8. 
118 Como, por exemplo, a proibição da utilização da palavra “pastor”, sendo permitido apenas que os 
eclesiásticos reformados fossem chamados de “ministros”, vocábulo com menor significação. 
119 Uma dessas medidas de contenção veio em 1680, quando os católicos foram proibidos de 
converterem-se à religião reformada e também de contrair matrimônio com huguenotes. 
120 As ordens de fechamento de templos, escolas e academias foram decisões locais – geralmente 
sustentadas pelos intendentes – que ignoraram o édito de Nantes antes mesmo de sua revogação. 
121 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.cit., pág. 15.  
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Em 1680, havia cerca de 730.000 huguenotes, 83% deles vivendo no sul do 

reino. Apesar de significativo, este número equivalia a apenas 4% da população da 

França.122 Os triunfos militares e diplomáticos no cenário europeu tinham aumentado o 

prestígio de Luís XIV. Ora, depois de combater os inimigos externos, finalmente era 

chegada a hora de lutar contra os cismáticos, os súditos da “religião pretensamente 

reformada.” 

Em decorrência da escalada da intolerância religiosa promovida pela Coroa, as 

decisões anti-huguenotes tornaram-se mais frequentes: 85 delas foram aprovadas entre 

1680 e 1685, contra 12 no período entre 1657 e 1679.123 As câmaras do édito foram 

extintas, templos continuavam a ser demolidos – em ritmo mais acelerado124 – e os 

reformados viram-se cada vez mais afastados dos cargos públicos.  

Em 1681, tinha início a controversa prática de conversões forçadas, as chamadas 

dragonadas. Se Luís XIV não as ordenou diretamente, pelo menos foi complacente com 

os planos de Louvois – secretário de guerra – e de uma parcela dos intendentes, 

indivíduos que geriam as 22 generalités existentes na França. Em 1681, contingentes 

militares foram enviados para terras pacíficas do Poitou, invadindo as residências dos 

protestantes com o único objetivo de obter pela força abjurações rápidas e massivas.125 

Em menos de cinco meses, esses novos missionários conseguiram converter 38.000 

huguenotes ao catolicismo.126 As notícias das violências cometidas contra os 

reformados rapidamente espalharam-se pela Europa, gerando duras críticas a Luís XIV. 

O procedimento foi interrompido no mesmo ano, porém acabou sendo retomado entre 

julho de 1683 e outubro de 1685. Na dragonada de Nîmes (1685), as tropas do rei 

estacionaram na entrada da cidade e ordenaram que os huguenotes se dirigissem à 

catedral da cidade, onde lhes esperavam o bispo e o intendente. Após ouvirem a arenga 

do prelado, os reformados foram convertidos em massa. Aqueles que não 

compareceram à igreja receberam um prazo de 20 dias para abjurar ao protestantismo. 

Caso desobedecessem às ordens, teriam seus bens confiscados e seriam enviados às 

galeras.127 

                                                 
122 Ibid, pág. 9. 
123 Ibid, pág. 15. 
124 A partir de 1681, a demolição dos templos já não estava apenas associada à interpretação estrita do 
édito. Motivos diversos, como a simples presença de um “novo católico” no culto, eram suficientes para 
gerar uma queixa que resultasse na demolição de uma igreja. Nos quatro anos que antecederam a 
revogação do édito de Nantes, 151 templos foram destruídos. 
125 Ibid, pág. 15-16. 
126 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.cit., pág. 196.  
127 Ibid, pág. 196. 
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Ora, a maior agressão aos huguenotes ainda estava por vir. No dia 22 de outubro 

de 1685, Luís XIV revogava o édito de Nantes, oficializando a política de ingerência do 

Estado nas consciências dos súditos da religion prétendue réformée, após quase três 

decênios de supressões de cargos públicos, destruições de templos e conversões 

forçadas, dentre outras medidas que propendiam à extinção do protestantismo na 

França. A partir de então, de acordo com a lógica evidenciada pela revogação, a 

lealdade ao roi soleil deveria significar também fidelidade à sua religião, católica. Quais 

fatores teriam determinado essa medida peremptória de Luís XIV? 

Muitas são as razões apontadas pela historiografia para a promulgação do édito 

de Fontainebleau, que revogou o édito de Nantes. Primeiramente, o enfraquecimento 

político e militar do protestantismo ao longo dos 87 anos que separam as duas 

legislações. Em 1598, os reformados formavam um corpo político capaz de afrontar o 

Estado. O édito de Nantes foi o recurso emergencial de um rei que temia o recomeço 

das guerras civis, pressionado pelas assembleias de seus ex-correligionários. De fato, até 

1628 – ano do cerco de La Rochelle pelas tropas reais –, a atuação política e bélica dos 

reformados foi pujante, objetivando a ampliação dos seus direitos no interior de um 

Estado que se esforçava para concentrar poderes. No entanto, durante os cinqüenta e 

seis anos que separam o encerramento das guerras de religião e a revogação do édito de 

Nantes, a postura dos huguenotes foi de absoluta lealdade à Coroa, especialmente no 

reinado de Luís XIV, a despeito de suas decisões desfavoráveis ao protestantismo.128 

Em 1681, Pierre Jurieu, um dos futuros críticos do monarca, afirmava que não havia 

nenhum reformado no reino que não o reverenciasse e adorasse como a “mais brilhante 

imagem que Deus deixou de si mesmo sobre a terra.”129 Em contraste com o 

enfraquecimento do calvinismo francês, o Estado mostrava-se muito mais dinâmico, 

centralizado e poderoso que no século anterior: com 300.000 soldados e 22 intendentes 

no governo das províncias, Luís XIV dispunha de mecanismos de coação da minoria 

huguenote que não estiveram ao alcance de seus antecessores.130 Considerando-se o 

desequilíbrio na relação de forças entre Estado e súditos protestantes, o que mais teria 

ocasionado a revogação? 

                                                 
128 Com a “absolvição” do rei, a culpa do cenário cada vez mais antagônico era imputada pelos 
protestantes ao clero e à militância católica. 
129 JURIEU, Pierre. La politique du clergé de France (1681), Apud Ibid, pág. 188. Trecho original de 
Jurieu evocado pelo autor: « [...] Il n’y a pas de Protestant dans le royaume qui ne révère et, je puis dire, 
qui n’adore Votre Majesté comme la plus brillante image que Dieu ait posée de lui-même sur la terre. » 
130 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.cit., pág. 20.  
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Fatores de menor relevância, como a influência da diligente concubina do rei – 

madame de Maintenon – e do jesuíta La Chaise, confessor do monarca, foram 

relembrados pela historiografia.131 Não obstante, a revogação deve ser interpretada 

como um ato que pretensamente faria com que o rei da França fosse elevado ao posto 

simbólico de grande campeão do catolicismo. Em 1683, o imperador Leopoldo I 

conseguiu rechaçar os turcos otomanos de Viena.132 Para adquirir maior prestígio, Luís 

XIV sabia que precisaria realizar uma façanha ainda maior em nome de sua religião. 

Com a revogação, ele pressupunha que agradaria, de um lado, o papa Inocêncio XI, com 

quem vinha alimentando querelas desde 1682, em razão do movimento galicanista, que 

pretendia colocar o catolicismo francês sob a autoridade real. Por outro, atenderia às 

incessantes demandas do clero, que o apoiou nas controvérsias com o pontífice e que, 

mais do que nunca, almejava a extirpação da “heresia” calvinista.133 Ora, dentro de uma 

perspectiva galicanista – que não pretendo aprofundar –, o huguenote deixava de ser 

apenas um “herege” para se tornar também um dissidente político, uma vez que, com a 

fusão das esferas política e religiosa, o monarca passava a ser também o chefe da 

religião católica no reino. Outra circunstância favorável à revogação surgiu em 1685, 

com a ascensão do católico Jaime II ao trono da poderosa Inglaterra. Em resumo, pode-

se afirmar que condições internas e externas favoráveis permitiram que Luís XIV 

realizasse seu grande desejo. Tratemos do texto da revogação.  

Luís XIV iniciou o documento que proibiu “qualquer exercício público da RPR” 

apresentando suas razões para a anulação do édito de Nantes.  De acordo com o 

monarca, tal documento foi elaborado pelo seu avô em circunstâncias desfavoráveis. 

Para garantir a pacificação do reino, fora necessário que Henrique IV oferecesse alguns 

privilégios aos protestantes, de modo que “não causassem problemas.” A paz 

posteriormente permitiria ao rei unir a França em torno do catolicismo, feito que o 

primeiro Bourbon não conseguiu realizar. O mesmo desejo de unificação também teria 

impulsionado Luís XIII. Contudo, a movimentada agenda política externa – as 

intermináveis guerras do século XVII – o impediu de tomar medidas mais contundentes 

em seu reinado. Em seguida, destacou que os éditos de seu avô (1598) e de seu pai 

(1629) não foram observados pelos reformados, que procuraram expandir ilegalmente 

seus privilégios. Em 1685, sem nenhuma guerra no exterior, Luís XIV finalmente pôde 

                                                 
131 Cf. DEYON, Solange. Op.cit., pág. 165.  
132 Ibid, pág. 165.  
133 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.cit., pág. 21-22. 
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realizar a façanha ansiada pelos seus antepassados, acabando com os “males que o 

progresso desta falsa religião causou no reino.” 

O édito de Fontainebleau, mais conhecido como a revogação do édito de 

Nantes134, era composto por doze cláusulas, ou seja, tratava-se de um documento bem 

mais simplificado que a confusa legislação de 1598. Apresento brevemente seus artigos: 

(I) declarava ab-rogados os éditos de Nantes (1598) e Alès (1629), ordenando a 

demolição de todos os templos da “RPR”; 

(II) proibia os súditos reformados de se reunir em lugar público ou particular 

para fazer exercício da sua religião (interdição do culto); 

(III) impedia os senhores de utilizar suas propriedades como espaços para 

exercício da religião protestante; 

(IV) oferecia aos ministros huguenotes a possibilidade de sair do reino sem 

sofrer qualquer tipo de retaliação, em até quinze dias da data de publicação do édito; 

(V) e (VI): oferecia benefícios aos ministros que se convertessem ao 

catolicismo, estratagema utilizado para desarticular os protestantes a partir de suas 

lideranças. Além disso, previa a isenção da talha e das imposições de guerra (privilégios 

que os eclesiásticos reformados já possuíam, mas que Luís XIV pretendia manter), 

aumento de 1/3 no valor da pensão (em relação ao valor antigo) e repasse de 50% dessa 

quantia regularmente às suas viúvas. Finalmente, garantia que os ministros que 

desejassem seguir estudos para se tornar doutores teriam três anos de curso eliminados, 

pagando apenas a metade dos direitos normalmente cobrados para se adquirir o 

diploma; 135 

(VII) proibia todas as escolas de manter alunos reformados; 

(VIII) estabelecia o batismo e educação de todas as crianças na religião católica; 

(IX) decretava que os reformados já exilados na data da revogação tinham 120 

dias para voltar ao reino e abraçar a fé romana, sem prejuízo nenhum dos seus bens. A 

partir deste prazo, o Estado realizaria o confisco de suas propriedades; 

(X) tolhia a saída dos súditos da “RPR” e de seus respectivos bens e valores do 

reino, sob pena de galeras para os homens e de reclusão às mulheres; 

(XI) solicitava rigor na execução das medidas previstas no documento; 

                                                 
134 LOUIS, XIV. Edit du Roy portant suppression de l’edit de Nantes, et autres édits et déclarations, 
données en faveur de ceux de la Religion pretendue réformée (22/10/1685). Toulouse: Chez Jean Boude 
le Jeune, 1685. 
135 Nos dias posteriores à revogação, pelo menos 600 ministros teriam abjurado ao protestantismo. Cf. 
DELUMEAU, Jean. Op. cit., pág 197. 
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(XII) estabelecia a liberdade de consciência, ou seja, o indivíduo reformado 

supostamente poderia viver sua religião em silêncio, sem nenhuma manifestação 

pública, ciente das limitações políticas e sociais que sua opção implicava. No entanto, 

esse artigo tornou-se letra morta, pois mesmo após a revogação as dragonadas 

continuaram invadindo cidades e forçando multidões a abjurar, enviando os rebeldes 

para as galeras. 

A revogação foi aclamada pelos católicos, que produziram medalhas, quadros, 

gravuras e esculturas para celebrá-la. Em uma arenga de janeiro de 1686, Bossuet 

afirmava que 

 

[...] Nossos pais não tinham visto, como nós, uma heresia inveterada tombar 
subitamente, ovelhas perdidas voltarem [ao catolicismo] aos montes, e nossas 
igrejas tão pequenas para acolhê-las. Maravilhados, aliviemos os corações pela 
piedade de Luís, elevando nossas aclamações até os céus.136   

 

A França perdia sua condição peculiar de monarquia absoluta com tolerância 

civil entre seguidores de duas religiões. A partir de então, começava a vigorar um 

regime de cujus regio, ejus religio. A contrarreforma finalmente conseguia erradicar a 

religião reformada da França.  

Para muitos huguenotes, obedecer às determinações do édito de Fontainebleau 

parecia ser a escolha menos lesiva: abjurando do protestantismo, era possível recobrar o 

status legal e social, preservar as propriedades da família e continuar no reino, muitas 

vezes praticando o nicodemismo. Porém, milhares de outros huguenotes recusaram o 

rótulo de “novos católicos” e tomaram o arriscado e incerto caminho do exílio, seguindo 

majoritariamente em direção à Holanda, Inglaterra, Suíça e Alemanha. Para eles, não 

bastava dissimular sua crença em um ambiente de intolerância – tarefa difícil para as 

mentalidades cristãs da época –, era preciso encontrar lugares onde pudessem dispor de 

plena liberdade, política, religiosa, econômica e/ou intelectual. 

 

 

 

 

                                                 
136 Cf. DEYON, Solange. Op.cit., pág. 171. Trecho original de Bossuet evocado pela autora: « [...] Nos 
pères n’avaient pas vu, comme nous, une hérésie invétérée tomber tout à coup, les troupeaux égarés 
revenir en foule, et nos églises trop étroites pour les recevoir. Touchés de tant de merveilles, épanchons 
nos coeurs sur la piété de Louis, poussons jusqu’au ciel nos acclamations. » 
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1.8) O refúgio huguenote 

A revogação do édito de Nantes intensificou um fenômeno cujas origens 

remontam aos momentos iniciais da Reforma na França: a emigração huguenote.137 O 

número de protestantes que deixaram o reino nos últimos decênios do século XVII – 

mais especificamente depois de 1661, ano do início da interpretação rigorosa do édito 

de Nantes – é um assunto amplamente debatido na historiografia. Somente no período 

imediatamente posterior à referida revogação, a despeito das duras punições previstas 

aos desertores, cerca de 200.000 huguenotes abandonaram sua terra natal, utilizando-se 

de expedientes distintos. Esse número, que representava 1% da população total da 

França, é admitido por Jean Delumeau138, Solange Deyon139, Janine Garrisson140 e 

Myriam Yardeni141, dentre outros historiadores. 

Os emigrados buscaram asilo nos reinos protestantes da Europa. Um número 

estimado de 70.000 huguenotes – mais de 1/3 do total de exilados – instalou-se nas 

Províncias Unidas.142 Outros 50.000 seguiram em direção às Ilhas Britânicas.143 Os 

principados da Alemanha receberam 45.000 calvinistas franceses144, enquanto que os 

cantões suíços acolheram 30.000 pessoas.145 As centenas de proscritos restantes 

refugiaram-se na Dinamarca, Suécia e demais sítios reformados do Velho Continente.  

 Indivíduos de camadas sociais díspares integravam a massa de exilados, 

formando uma comunidade heterogênea de pastores, comerciantes, artesãos, oficiais, 

gentis-homens, militares e intelectuais, todos eles determinados a recomeçar suas vidas 

alhures. No entanto, a decisão de emigrar era penosa e de concretização incerta. Além 

de impedir a fuga dos súditos da “RPR” – exceto de seus ministros –, o édito de 

Fontainebleau também proibia o transporte de seus bens e valores para fora dos limites 

do reino. Destarte, a maioria dos huguenotes abdicou de suas posses para cruzar 

clandestinamente a fronteira da França. Outros habilmente conseguiram converter suas 

economias em créditos que puderam ser reavidos no exterior, graças à atuação de 

                                                 
137 Basta relembrar a trajetória de João Calvino, que se dirigiu à Suíça durante a repressão de Francisco I 
ao movimento dos placards. 
138 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.Cit., pág. 198. 
139 Cf. DEYON, Solange. Op.Cit., pág. 167. 
140 Cf. GARRISSON, Janine. Op.Cit., pág. 250. 
141 Cf. YARDENI, Myriam. Le Refuge huguenote – Assimilation et culture. Paris: Honoré Champion, 
2002, pág. 31. 
142 Cf. DEYON, Solange. Op.Cit., pág. 167. Ver também GLOZIER, Matthew. The Huguenot Soldiers of 
William of Orange and the “Glorious Revolution” of 1688. Brighton: Sussex, 2002, pág. 42.  
143 Cf. DELUMEAU, Jean. Op.Cit., pág. 198. Ver também DEYON, Solange. Op.Cit., pág. 167 e 
GLOZIER, Matthew. Op.Cit., pág. 46.  
144 Cf. DEYON, Solange. Op.Cit., pág. 167. 
145 Ibid, pág. 167. 
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agentes ingleses e holandeses.146 Atitudes benevolentes de católicos desprovidos de 

fanatismo religioso também facilitaram a evasão dos protestantes e de suas riquezas. 

Não obstante o expressivo número de pessoas que conseguiram deixar o reino francês, 

1359 reformados foram enviados às galeras entre 1685 e 1715 por terem sido pegos em 

fuga. No mesmo período, 60 católicos tiveram destino semelhante, condenados por 

auxiliá-los em suas empreitadas.147    

A chegada dos exilados provocou um abalo social e econômico significativo nos 

reinos protestantes europeus. Os governantes inquietavam-se com o absorvimento dos 

milhares de estrangeiros – muitos deles idosos e crianças – em suas sociedades. 

Segundo Myriam Yardeni, 

 

[...] A acolhida [dos huguenotes] exigia não apenas muita boa vontade e 
dinheiro da parte dos soberanos e dos povos hospitaleiros, como também uma 
organização minuciosa para ajudar e integrar esses recém-chegados, 
estrangeiros.148 

 

Os huguenotes, por sua vez, tinham preocupações diversas, que extrapolavam o 

aspecto religioso, como exporei nos capítulos seguintes. Vítimas de intransigência 

religiosa, eles acreditavam que seu exílio fosse provisório, ou seja, imaginavam – de 

formas totalmente diferentes, como ficará claro no debate entre Bayle e Jurieu – que o 

protestantismo pudesse ser restabelecido na França a qualquer momento. Nos reinos que 

os abrigaram, os reformados franceses deixavam de ser uma minoria religiosa para 

tornar-se uma minoria civil, ansiosa por retornar ao seu país, lidando com as 

dificuldades de assimilação – que suplantavam a barreira do idioma – e, sobretudo, 

enfrentando um terrível conflito de fidelidade: a partir de então, deviam continuar fieis à 

França, caso seus anfitriões entrassem em conflito com os exércitos de Luís XIV? E se a 

ruína dos franceses significasse o retorno do protestantismo? Essa foi a questão 

suscitada pela guerra da Liga de Augsburgo, mais conhecida como a Guerra dos nove 

anos (1688-1697).  

Nos parágrafos seguintes, pretendo analisar os motivos que conduziram os 

huguenotes à Inglaterra e Holanda. Ademais, exporei minhas ponderações acerca do 

impacto social, político, econômico e intelectual dos refugiados nesses reinos, questão 

                                                 
146 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.Cit., pág. 60. 
147 Ibid, pág. 54. 
148 Cf. YARDENI, Myriam. Op.Cit., pág. 33. Trecho original: « [...] L’accueil exige [exigait] non 
seulement beaucoup de bonne volonté et d’argent de la part des souverains et des peuples hospitaliers, 
mais encore une organisation minutieuse pour aider et intégrer ces nouveaux venus, ces étrangers. » 
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que vem sendo objeto de diversos estudos historiográficos. Justifico minha predileção: 

excetuando-se os textos de Elie Merlat e Gabriel de Foigny – ambos escritos em 

território suíço – todas as fontes primárias que apresentarei nos capítulos seguintes 

foram publicadas pela primeira vez na Inglaterra e, maiormente, na Holanda, 

inegavelmente os grandes núcleos de produção e difusão das ideias dos exilados. 

Pela observação dos números, nota-se que juntas, Holanda e Inglaterra 

acolheram praticamente 2/3 dos huguenotes. Janine Garrisson aponta que aspectos 

geográficos foram importantes para a formação desse quadro, uma vez que esses dois 

reinos receberam os inúmeros reformados procedentes da faixa oeste do território 

francês – que chegavam pela via marítima –, enquanto que os habitantes da porção leste 

da França – menos numerosos – preferiram seguir, pelas rotas terrestres, rumo à Suíça e 

aos principados alemães, embora muitos deles também tenham atingido a Holanda.149 

A Inglaterra foi o segundo destino preferido dos reformados franceses no 

período da revogação. Dentre os atrativos, pode-se citar sua proximidade geográfica e a 

existência de pequenas congregações francófonas, inauguradas na segunda metade do 

século XVII.150 Indubitavelmente, havia outras conveniências: após tomarem ciência 

das primeiras dragonadas no Poitou (1681), representantes da comunidade huguenote de 

Londres enviaram uma petição a Carlos II, solicitando que fossem conferidos 

privilégios aos seus correligionários em fuga, como livre acesso à educação e isenção de 

tarifas alfandegárias sobre seus bens, além da abertura de um fundo destinado a doações 

aos menos favorecidos. O rei autorizou as concessões. Assim, campanhas de doações 

dedicadas aos refugiados, a maioria deles empobrecidos após renunciar às suas 

propriedades na França, foram realizadas em 1681, 1686, 1688 e 1694.151  

Outrossim, havia na Inglaterra uma grande antipatia a Luís XIV e ao 

catolicismo, em contraste com a simpatia despertada pelos huguenotes, considerados 

vítimas de uma perseguição implacável. Os whigs eram os grandes patronos desse 

julgamento.152 A revogação do édito de Nantes certamente deve constar no conjunto de 

causas que contribuíram para o enfraquecimento político de Jaime II, principal aliado do 

roi soleil153: ao observar as desventuras dos huguenotes, os ingleses desconfiavam que 

                                                 
149 Cf. GARRISSON, Janine. Op.Cit., pág. 272. 
150 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.Cit., pág. 65. 
151 Ibid, pág. 66. 
152 Ibid, pág. 31-35. 
153 Cf. DEYON, Solange. Op.Cit., pág. 172. 
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seu governante, declaradamente católico, impusesse-lhes medida similar àquela 

decretada pelo monarca francês em outubro de 1685.154  

No decorrer da década de 1680 – especialmente após a revogação –, a grande 

legião de huguenotes sem ocupação e vivendo em condições miseráveis não deixou de 

causar desconforto em território inglês. É nesse contexto que tiveram início os estímulos 

à emigração dos estrangeiros. Consequentemente, as doações, que inicialmente 

destinavam-se apenas à subsistência dos refugiados, logo passaram a ter outra 

finalidade: financiar os custos de suas passagens para as colônias do Novo Mundo.155 A 

migração era uma oportunidade de uma parcela dos reformados franceses 

reconquistarem o status sócio-econômico de outrora, ao mesmo tempo em que a 

Inglaterra garantia o povoamento e a exploração comercial de suas possessões da 

América Setentrional.  

 A Holanda foi o destino mais procurado pelos expatriados franceses, que a 

consideravam um sítio de liberdade religiosa, intelectual e econômica. No que concerne 

à questão religiosa, as confissões de fé dos reformados franceses e holandeses eram 

similares, ambas baseadas no modelo genebrino. Além disso, a igreja protestante 

holandesa era dividida em dois grupos linguísticos, as comunidades de língua nativa e 

as valonas (francófonas). Logo, ao ingressarem nas últimas, os refugiados sentiam-se 

como se estivessem novamente em seus antigos templos.156 

Hans Bots resume o ambiente encontrado pelos huguenotes na Holanda, 

assinalando os aspectos econômicos, políticos e culturais que envolveram sua escolha, 

em detrimento dos fatores meramente religiosos: 

 

[...] A reputação do liberalismo da jovem república, seu comércio, indústria e 
prosperidade também exerciam uma grande influência sobre todos os tipos de 
estrangeiros. Esse era claramente o caso dos franceses, que lá encontravam uma 
acolhida calorosa, uma vez que representavam uma cultura a qual os holandeses 
eram sensíveis, trazendo um complemento, talvez um contrapeso, aos defeitos e 
qualidades nacionais. Graças à francofilia que reinava em numerosos círculos 
holandeses e à presença de comunidades francófonas reunidas em torno das 
igrejas valonas, os imigrantes franceses sentiam-se rapidamente à vontade nas 
Províncias-Unidas e menos desambientados que alhures, pois ao cruzar as 
fronteiras do seu reino se deparavam, por assim dizer, com uma França 
protestante nova e livre, onde continuavam a viver “à francesa” sem muitos 

                                                 
154 Embora na França o protestantismo fosse minoritário, enquanto que o anglicanismo era a religião 
oficial da Inglaterra. 
155 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op.Cit., pág. 67-70 
156 Cf. BOTS, Hans. “Le Refuge dans les Provinces-Unies”. In: BIRNSTIEL, Eckart. La Diaspora des 
Huguenots – Les refugies protestants de France et leur dispersion dans le monde (XVIe-XVIIIe siècles). 
Paris: Honoré Champion, 2001, pág. 63-64.  
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esforços para se integrar ao novo ambiente. Destarte, se encontravam em 
diversas cidades holandesas, como Amsterdam, Leyde e Haia, pequenas 
comunidades francesas bastante atuantes no artesanato de luxo, na livraria, na 
universidade, na armada dos Estados ou ainda na corte do stathouder.157 

 

Inicialmente, havia na Holanda a expectativa de que os reformados franceses 

pudessem contribuir para o fortalecimento econômico, científico e militar da república. 

Uma resolução dos Estados de Frise – publicada em agosto de 1683 – estabelecia que os 

refugiados disporiam de diversos privilégios econômicos – isenção de imposto durante 

os primeiros anos de residência, atribuição gratuita do direito de burguesia, entrada sem 

taxas e formalidades nas corporações e, eventualmente, fornecimento de crédito para 

criação de novas empresas –, porque “se percebera o grande benefício que traria à 

província a chegada e instalação de um bom número de estrangeiros.”158  

No entanto, apesar da inserção dos huguenotes em postos importantes – nas 

universidades, no comércio e até mesmo nas tropas do príncipe de Orange –, o número 

de refugiados miseráveis e sem emprego logo se tornou inquietante. Muitos estrangeiros 

não conseguiam ganhar seu sustento e viviam em condições preocupantes. Assim como 

na Inglaterra, as campanhas de doações, estimuladas pelas comunidades religiosas, 

foram bastante comuns, sobretudo após a revogação. No final da década de 1680, teve 

início uma política que visava incitar a migração huguenote para a realização de 

atividades agrícolas nas colônias holandesas da África e da região do Índico. 

A expressão “refúgio huguenote” está carregada de sentido religioso, porém 

penso que ela possa assumir outra acepção. Os reinos reformados proporcionaram aos 

proscritos franceses muito mais que liberdade de culto, permitiram-lhes manifestar seus 

rancores, apreensões e anseios em projetos coloniais, romances utópicos, discursos 

políticos, narrativas de viagens, obras filosóficas e cartas pastorais, nas quais a questão 

                                                 
157 Ibid, pág. 64. Trecho original: « [...] La réputation de libéralisme de la jeune République, son 
commerce, son industrie et sa prospérité exerçaient aussi un grand attrait sur toutes sortes d’étrangers. 
C’était notamment le cas des Français qui trouvaient généralement là un accueil chaleureux,  parce 
qu’ils représentaient une culture à laquelle les Néerlandais étaient sensibles, et qu’ils apportaient un 
complément et parfois même un contrepoids aux défauts et aux qualités nationales. Grâce à cette 
francophilie, qui régnait dans de nombreux cercles néerlandais, et grâce à la présence de communautés 
francophones réunies autour des Églises wallonnes, les Français émigrés se sentaient vite à l’aise dans 
les Provinces-Unies et moins dépaysés qu’ailleurs, car hors des frontières du royaume français, ils 
trouvaient pour ainsi dire une France protestante nouvelle et libre, où ils continuaient souvent à vivre « à 
la française » sans beaucoup d’efforts pour s’intégrer à leur nouvel entourage. Ainsi trouvait-on dans 
plusieurs villes hollandaises, telles Amsterdam, Leyde, La Haye, des petites communautés françaises, 
souvent actives dans l’artisanat de luxe, la librairie, l’université,  l’armée des États ou encore à la Cour 
du stathouder. » 
158 Ibid, pág. 67. 
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religiosa muitas vezes foi relegada a segundo plano.159  Na Holanda, editores que 

dispunham de uma grande e eficiente rede de distribuição de livros – como Reinier 

Leers e Meindert Uytweft – garantiram aos huguenotes os meios necessários para 

exprimirem suas ideias: é essa produção escrita que pretendo apresentar  ao longo da 

dissertação. 

A finalidade dos capítulos seguintes é analisar, por meio das fontes primárias 

selecionadas, os debates e propostas de ordem política, social, econômica e religiosa dos 

refugiados huguenotes nos últimos decênios do século XVII e início do XVIII, dentro 

de um universo documental caracterizado por gêneros distintos. Ao invés de fazer uma 

análise sobre uma única fonte ou episódio específico, preferi compor meu estudo a 

partir de um conjunto de obras e experiências pessoais. Portanto, partindo da hipótese 

da existência de uma “comunidade huguenote” no exílio, pretendo analisar as 

convergências e divergências de sua produção escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Tal liberdade não excluía os problemas que já mencionei, como a dificuldade de assimilação e até 
mesmo a desconfiança dos habitantes desses reinos com os huguenotes, que apesar de reformados, não 
deixavam de ser estrangeiros, e dispunham de incentivos que eram vistos como privilégios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

No exílio, mas com os olhares voltados 
para a França 
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2.1)     Justificação sumária das fontes primárias 

Os escritos de Elie Merlat, Pierre Jurieu e Pierre Bayle discutiram as 

perspectivas do protestantismo francês nos últimos decênios do século XVII. Os três 

autores huguenotes estiveram unidos por um destino semelhante: vítimas da 

intransigência religiosa que precedeu a revogação do édito de Nantes, os pastores e o 

filósofo viram-se obrigados a emigrar para os territórios reformados da Europa. Merlat 

exilou-se em 1680; Bayle e Jurieu, poucos meses depois. Merlat refugiou-se em 

Lausanne, enquanto que os dois catedráticos da academia de Sedan – fechada em 1681, 

por decreto real – dirigiram-se a Roterdã, onde acabaram se tornando opositores.  

Membros de uma comunidade composta por milhares de reformados que saíram 

de seu reino em busca de liberdade religiosa, política, econômica ou intelectual, os três 

autores possuíam apreciações totalmente diferentes sobre a situação do protestantismo 

na França. Deste modo, minha intenção neste capítulo é expor e analisar seus discursos. 

Tomando por empréstimo as categorias analíticas oferecidas por Reinhart Koselleck160, 

pretendo investigar as tensões entre experiência – passado atualizado, cujos eventos se 

incorporam ao presente e podem ser rememorados – e expectativa – futuro atualizado, 

aflições e esperanças presentes que concernem ao que ainda não foi vivido – nas cinco 

fontes analisadas – Traité du pouvoir absolu des souverains (1681), de Elie Merlat; 

L’accomplissement des prophéties (1686) e Lettres Pastorales (1689), de Pierre Jurieu, 

e Ce que c’est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand (1686) e 

Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France (1690), de Pierre Bayle 

–, ou seja, as articulações entre a conturbada trajetória da religião reformada na França e 

suas alternativas para o futuro, em um cenário de profundas transformações, período 

que Paul Hazard classificaria como “crise da consciência europeia.”161  

Merlat, Jurieu e Bayle estavam com seus olhares inteiramente voltados para a 

França, diferentemente dos autores dos demais escritos da presente dissertação162, que 

se ‘dirigiram’ aos espaços coloniais e à outopia.163 Os ministros e o filósofo ansiavam 

vivamente pelo restabelecimento do protestantismo em sua terra natal. No entanto, 

                                                 
160 Cf. KOSELLECK, Reinhart.  Le futur passé – contribution à la sémantique des temps historiques. 
Paris: Éditions EHESS, 2000, pág. 307-327. 
161 HAZARD, Paul. Crise de la conscience européenne. Paris: Boivin et Cie, 1935. Evoco o título do 
estudo de Hazard apenas no que diz concerne ao recorte cronológico da minha pesquisa: assim como o 
historiador francês, trabalho com escritos da passagem do século XVII para o XVIII. 
162 Os huguenotes Gabriel de Foigny, Denis Veiras, Charles de Rochefort, Durand de Dauphiné, Henri 
Duquesne e François Leguat, além do(s) autore(s) do anônimo Plan pour former un établissement en 
Caroline. 
163 Outopia: não-lugar.  
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apesar de terem a mesma expectativa, suas reações ao cenário antagônico que 

angustiava os huguenotes divergiam significativamente. Como resposta ao extremismo 

religioso da França católica, Merlat evocou a “paciência cristã”, enquanto Bayle 

preconizou a tolerância civil. Jurieu, no entanto, mostrar-se-ia tão intolerante quanto 

seus opressores, sonhando com a ruína de Luís XIV e do catolicismo, mas também 

perseguindo energicamente os correligionários que divergiam de suas ideias, como 

Bayle. 
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2.2)     Merlat: obediência condicional ao rei e sectarismo moderado 

Elie Merlat (1634-1705), filho de um advogado protestante, frequentou as 

academias de Saumur e Genebra antes de assumir seu posto na igreja reformada 

francesa. No ano de 1658, o jovem teólogo tornou-se pastor de Saintes, sua cidade natal. 

Em 1676, após quase duas décadas de ministério, incumbiu-se de redigir uma resposta 

ao Le renversement de la morale de Jesus-Christ (1674), libelo do influente jansenista 

Antoine Arnauld – mais conhecido como o “Grande Arnauld” –, que continha fortes 

críticas à doutrina calvinista da justificação. Consequentemente, em uma época marcada 

pelo acirramento das perseguições aos huguenotes, a réplica motivou a instauração de 

um processo judicial contra o ministro da “RPR”, que acusado de trair o rei em suas 

reflexões, acabou sendo preso, torturado e, finalmente, banido da França.164  

Refugiado desde 1680 em Lausanne – onde passou o restante de sua vida 

atuando como reitor da academia (até 1685), professor de teologia (até 1687) e pastor 

(até o seu falecimento) –, Merlat publicou, poucos dias antes da revogação do édito de 

Nantes, uma obra intitulada Traité du pouvoir absolu des souverains.165 O teólogo 

alegou tê-la escrito para instruir seus correligionários, consolá-los e fazer a apologia da 

igreja reformada perante aqueles que a recriminavam, provando sua inocência.166 Na 

capa, lê-se: “tema Deus e o rei, e não se misture de maneira nenhuma com os facciosos” 

(Provérbios, 24.21), expressão que resume sua doutrina política, que exporei 

sumariamente nas páginas seguintes. 

Na abertura de sua alegação, Merlat assevera que não há nada mais lamentável 

que a “condição de um homem em que o falso zelo incita à morte, aquele em que a boa 

intenção degenera em pura hipocrisia, fazendo de uma rebelião opiniática e criminosa 

um ato de piedade heróica.”167 Para o teólogo, de todas as lições do cristianismo, a mais 

difícil de ser seguida é “amar seus inimigos e orar pelos perseguidores.”168 Portanto, em 

tempos de conversões forçadas na França, o autor reconhece um cenário perturbador 

para as consciências de seus correligionários: “não há nenhuma pessoa de bem que, no 

                                                 
164 Cf. GROSSMANN, Walter. “Elie Merlat on discernement of false inspiration”. In: Revue de Synthèse, 
vol. 111, num. 4, octobre-décembre 1990, pág. 425-426. 
165 Ibid, pág. 426-427. 
166 Cf. MERLAT, Elie. Traité du pouvoir absolu des souverains. Cologne: Jacques Cassander, 1685, pág. 
4. 
167 Ibid, pág. 6. Trecho original: « [...] Il n’y a rien de plus déplorable que la condition d’un homme, que 
le faux zèle anime à la mort, de qui la bonne intention dégénère en pure hypocrisie et qui fait d’une 
rébellion opiniâtre et criminelle une action de piété héroïque. » 
168 Ibid, pág. 7. Trecho original: « [...] De toutes les leçons du vrai Christianisme, la plus difficile [...] 
c’est celle d’aimer ses ennemis et de prier pour ceux qui persécutent. » 
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calor dos primeiros movimentos, não hesite muito entre a obediência política devida aos 

magistrados e a rebelião que parece inspirar o santo zelo da glória devida a Deus.”169 

Esta reação pode ser explicada pelo “estímulo que o vício natural dos homens dá ao 

sentimento de vingança”, além das “declarações formais e autênticas da Escola 

Romana, quanto à rebelião contra aqueles que ela chama de tiranos.”170  

Não obstante o referido impulso natural do homem à revolta, as perseguições 

que resultaram na expulsão de Elie Merlat da França não foram suficientes para impedi-

lo de difundir no exílio um discurso de lealdade praticamente irrestrita a Luís XIV. O 

pastor pretende elucidar em seu Traité o “direito dos soberanos do mundo”, 

demonstrando o grau de poder que o rei pode alcançar, comprovando que sua autoridade 

pode ser ilimitada – acima das leis e costumes do reino – e absoluta – sem divisão de 

prerrogativas.171 Merlat espera que seus correligionários entendam, de uma vez por 

todas, que o “direito dos governantes seculares pode se elevar até um nível que 

impossibilita todos os súditos de se rebelar contra eles.”172 Destarte, as violências e 

injustiças cometidas pelo príncipe não devem ser motivo para ressentimentos, muito 

menos para vingança, uma vez que os insurgentes “não sofrem mais por Jesus Cristo, 

mas apenas por seus próprios pecados, após rebelarem-se sob o pretexto da religião.”173 

Merlat considera que sua explicação sobre o poder dos soberanos – a instrução – 

será suficiente para consolar a igreja reformada da França e seus fiéis afligidos, afinal, 

“a fonte de todos os verdadeiros alívios é a graça divina e o sentimento que estimula a 

inocência daquele que sofre, se confortando.”174 Em seguida, o teólogo huguenote 

sintetiza sua doutrina: 

 

[...] Nosso presente tratado, explicando o poder absoluto dos soberanos, nos fará 
perceber que a religião está fora de sua dependência, não podendo ser 

                                                 
169 Ibid, pág. 9-10. Trecho original: « [...] Il n’y a point de gens de bien, qui dans l’emportement de leurs 
premiers mouvements, ne balancent extrêmement, entre l’obéissance politique due aux magistrats et la 
rébellion que leur semble inspirer la sainte jalousie de la gloire due à Dieu. »  
170 Ibid, pág. 10. Trechos originais: « [...] Le penchant que le vice naturel donne à la vengeance » e « [...] 
les déclarations formelles et authentiques de l’École Romaine, touchant la rébellion contre ceux qu’elle 
appelle tyrans. » 
171 Ibid, pág. 12. 
172 Ibid, pág. 13. Trecho original: « [...] Le droit des puissances du siècle peut s’élever jusqu’à un degré 
qui exclut tout sujet de rébellion contre elles. » 
173 Ibid, pág. 13. Trecho original: « [...] Ne souffrent plus pour Jésus-Christ, mais pour leurs péchés 
propres qui souffrent après s’être rebellés par le prétexte de la Religion. » 
174 Ibid, pág. 14. Trecho original: « [...] La source de toutes les vraies consolations, c’est la grâce de 
Dieu et le sentiment qu’en donne l’innocence de celui qui souffre, en se consolant. » 
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legitimamente forçada, e convencerá todas as pessoas de boa-fé que ninguém 
deve se recusar a obedecer aos príncipes, tampouco se rebelar contra eles.175 
 

Para explicar as prerrogativas dos príncipes, Merlat realiza um exame acerca das 

origens dos governos civis. O ministro sublinha que todos os homens são iguais por 

natureza. Olhando por esta perspectiva, qualquer dominação ou dependência poderia ser 

considerada injusta. No entanto, o “pecado alterou a ordem da pura criação”, fazendo 

com que cada indivíduo tomasse “sua própria razão por lei e sua vontade como 

magistrado.”176 Ademais, o pecado destruiu a imagem de Deus no homem, introduzindo 

a confusão no lugar da ordem, determinando a sujeição da razão às paixões e fazendo 

com que a justiça e a equidade fossem vistas como frutos da imbecilidade, enquanto que 

a força passou a regulamentar as ações humanas.177 Neste estado que Merlat julga 

deplorável, foi necessária a intervenção divina: “o estabelecimento dos governos serviu 

de freio à liberdade desregrada dos pecadores, e a tenebrosa guerra das paixões humanas 

recebeu o salutar jugo da sujeição política, para a subsistência do gênero humano.”178 

Portanto, seguindo a perspectiva aventada pelo autor do Traité du pouvoir absolu des 

souverains, a sujeição política foi a solução encontrada por Deus para a conservação do 

gênero humano. 

Os referidos motivos que contribuíram para o advento dos governos civis 

também explicam os diferentes níveis de domínio, cujo ápice é o poder absoluto, objeto 

de análise do tratado. Deste modo, se “o poder é um remédio contra a doença e um 

alimento contra a fome”, ele deve ser prescrito caso a caso.179 Logo, o “poder absoluto e 

ilimitado estabeleceu-se gradualmente, à medida que a insanidade dos povos foi se 

tornando maior.”180 Tal poder deve ser considerado o “último remédio contra o nosso 

vício, o medicamento extremo que Deus aplica aos nossos desesperantes defeitos.”181 

                                                 
175 Ibid, pág. 15. Trecho original: « [...] Notre présent traité, en expliquant le pouvoir absolu des 
souverains, fera voir à l'oeil, que la Religion est hors de leur dépendance et qu'elle ne peut légitimement 
être forcée et d'un autre côté il convaincra toutes les personnes de bonne foi, que nul ne doit refuser 
d'obéir aux princes, ni se porter à la rébellion contr'eux. » 
176 Ibid, pág. 24. Trechos originais: « [...] Le péché [a] troublé l’ordre de la pure création [...] chacun [a 
eu] sa propre raison pour loi et sa volonté pour magistrat. » 
177 Ibid, pág. 24-25. 
178 Ibid, pág. 25-26. Trecho original: « [...] L’établissement des puissances a servi de frein à la licence 
débordée des pécheurs, et l’effroyable guerre des passions humaines a reçu le salutaire joug de la 
sujétion politique, pour la subsistance du genre humain. » 
179 Ibid, pág. 27. Trecho original: « [...] La puissance est un remède contre la maladie et un aliment 
contre la faim. » 
180 Ibid, pág. 27. Trecho original: « [...] Le pouvoir absolu et illimité, ne s’est établi que peu à peu [...] à 
mesure que la folie des peuples s’est accrue. » 
181 Ibid, pág. 28. Trecho original: « [Le pouvoir absolu] est le dernier effet de notre vice et le remède 
extrême que Dieu applique à nos maux désespérés. » 
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Assim, “devemos considerá-lo um bem de necessidade indispensável, no pressuposto de 

nossas desordens” e um “efeito da sábia Providência, para servir de dique às torrentes 

impetuosas de nossas paixões desenfreadas.”182 Segundo Merlat, a diversidade de 

governos origina-se da variedade de povos, e a “naturalidade da aristocracia ou a 

liberdade da democracia tem espaço somente em Estados onde a ambição particular é 

mínima, e onde a igualdade é mais facilmente observada.”183 Repudiando a 

interpretação hobbesiana, o ministro refugiado conclui que o absolutismo é um mal 

necessário, uma punição divina às sociedades humanas mais impudicas: 

 

[...] Hobbes quer persuadir como justo, racional e natural aquilo que declaramos 
que deve ser somente suportado, por um princípio de consciência perante Deus, 
como um castigo do céu e um remédio extremo à licenciosidade exagerada dos 
maus homens.184 

 

Ora, ao observarmos as premissas estabelecidas pelo autor, a conclusão é 

evidente: ao contrário do que tinham defendido os monarcômacos, “os povos cujos 

príncipes têm apenas sua vontade como lei (como a França)” não podem ser governados 

por uma “autoridade limitada.”185 O poder absoluto de Luís XIV permite que 

 

[...] Apenas sua vontade seja o princípio de suas ações, que suas leis e 
ordenanças sejam efeitos puros de seu arbítrio e não se sujeitem a nenhuma 
regra [...] que suas declarações sejam as únicas normas da conduta de seus 
súditos, precisamente nas coisas da vida presente.186 

 

Concluindo sua definição de poder absoluto, Merlat delimita qual deve ser a 

postura dos súditos em relação ao soberano: 

 

                                                 
182 Ibid, pág. 28-29. Trecho original: « [...] On le doit considérer [le pouvoir absolu] comme un bien 
d’une nécessité indispensable, dans la présupposition de nos désordres [...] comme un effet de la sage 
Providence, pour servir de digue aux torrents impétueux de nos passions effrénées. » 
183 Ibid, pág. 29. Trecho original: « [...] La douceur de l’aristocratie ou la liberté de la démocratie n’ont 
lieu que dans les États où l’ambition particulière est moindre et où l’égalité est plus aisément observée. » 
184 Ibid, pág. 220-21. Trecho original: « [...] Hobbes veut persuader comme juste, raisonnable et naturel 
ce que nous déclarons devoir seulement être souffert, par un principe de conscience envers Dieu, comme 
un châtiment du ciel et comme un remède extrême à la licence débordée des méchants hommes. » 
185 Ibid, pág. 29. Trecho original: « [...] Les peuples dont les princes n’ont que leur volonté pour loi 
(comme en France), ces peuples, dis-je, sont tellement disposés, qu’une autorité limitée ne les saurait 
gouverner. » 
186 Ibid, pág. 47. Trecho original: « [...] Mais afin que le pouvoir des princes soit absolu [...] il faut [...] 
que leur seule volonté soit le principe de leurs actions, que leurs lois et leurs ordonnances soient des 
effets tout purs de leur bon plaisir et qu'ils ne soient pas assujettis à aucune règle [...] que leurs 
déclarations soient des règles seules de la conduite de leurs sujets, précisément dans ces choses de la vie 
présente. » 
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[...] É isto que entendemos por poder absoluto dos soberanos, a saber, esta 
eminência e imensa dignidade, que os eleva sobre seus súditos de tal maneira, 
que não existe [...] nenhuma lei comum que possa permitir que os povos tenham 
o direito de regrar a vontade e as ações de seus príncipes, de modo que, quando 
[o rei] declara sua intenção, fecha as bocas dos súditos e obriga-os a obedecê-lo, 
sem que lhes seja possível arrazoar por si mesmos [...] em todas as coisas que 
dizem respeito à vida corporal.187 

 

Após expor sua teoria a respeito do poder absoluto e ilimitado dos reis, Merlat 

apresenta uma objeção importante. Em primeiro lugar, o teólogo huguenote enfatiza que 

a religião tem duas partes gerais, uma essencial e outra acidental. A parte essencial é 

interior, e “consiste no que é fundamental e necessário à salvação, e pertence 

imediatamente à consciência e a Deus.”188 A parte acidental, exterior, diz respeito às 

“cerimônias, às ordens do governo eclesiástico e outras coisas semelhantes, que são 

indiferentes à sua natureza e, por conseqüência, diversas e variáveis de acordo com os 

tempos, os lugares e as pessoas.”189 

Com base nesta divisão, Merlat expõe o fundamento central de sua doutrina: a 

“parte da religião que chamamos de essencial e que concerne à consciência não depende 

de maneira nenhuma dos poderes seculares.”190 Assim sendo, os homens devem manter-

se fiéis à sua consciência religiosa, inviolável: “é indubitável que uma pessoa 

persuadida da verdade de uma religião deva manter-se inabalável, não obstante toda a 

autoridade e força que possam ser empregados contra ela.”191 Com esta assertiva, Merlat 

não apenas admoesta os nicodemistas – adeptos da dissimulação religiosa – como 

também aqueles que fomentam insurreições contra os soberanos. O pastor refugiado 

recusa o paradigma político dos monarcômacos, alinhando-se com os princípios de 

Calvino, que pregava obediência praticamente integral ao rei. Ora, qual deve ser a 

                                                 
187 Ibid, pág. 47-48. Trecho original: « [...] C’est donc ici que nous entendons par le pouvoir absolu des 
souverains, à savoir, cette éminence et cette immense dignité, qui les élève à tel point au-dessus de leurs 
sujets, qu’il n’y a [...] aucune loi commune qui puisse permettre que les peuples aient droit de régler la 
volonté et les actions de leurs princes, de sorte que cette volonté alléguée, ferme la bouche aux sujets et 
les oblige à l’obéissance, sans qu’il leur soit loisible de se faire raison à eux-mêmes [...] dans toutes les 
choses qui appartiennent à la vie corporelle. » 
188 Ibid, pág. 32-33. Trecho original: « [...] La partie essentielle consiste dans ce qui est fondamental et 
nécessaire au salut et qui appartient immédiatement à la conscience et à Dieu. » 
189 Ibid, pág. 32. Trecho original: « [...] La partie accidentaire regarde [...] quelques cérémonies, à 
l’ordre du gouvernement et à d’autres choses semblables qui sont indifférentes de leur nature et par 
conséquent diverses et variables selon les temps, les lieux et les personnes. » 
190 Ibid, pág. 32-33. Trecho original: « [...] Cette partie de la religion que nous appellons essentielle et 
qui regarde immédiatement la conscience ne dépend nullement des puissances de ce siècle. » 
191 Ibid, pág. 34. Trecho original: « [...] Il est indubitable que quiconque est persuadé de la vérité d’une 
religion doit y demeurer immuable, nonobstant toute l’autorité et toute la force qu’on peut employer 
contre lui. » 
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atitude do “verdadeiro cristão” em relação ao soberano que o persegue em virtude de 

sua religião? Para Elie Merlat, resta-lhe a “paciência cristã”: 

 

[...] A única coisa que nos cabe, caso a autoridade política queira nos forçar e 
compelir, é sofrer com humildade e paciência suas ameaças e golpes, sem que o 
rigor por ela exercido inspire o mínimo movimento de rebelião ou conduza à 
mínima resistência exterior, que não aquela que possa ser produzida pela recusa 
de ferir diretamente a consciência [...] é pelo humilde sofrimento [...] que os 
pacientes mostram sua sincera piedade e adquirem a glória, da confissão ou do 
martírio.192 

 

Em meio às dragonadas, destruição de templos, supressões de cargos e outras 

medidas de caráter intransigente, o pastor incita seus correligionários – refugiados e 

aqueles que permanecem na França – a obedecerem ao rei até o limite de suas 

consciências religiosas: 

 

[...] Os súditos são obrigados a se submeter aos príncipes até os altares 
exclusivamente, sujeitando-se às suas ordenanças, quaisquer que sejam, 
contanto que o essencial da religião o permita. E, caso a consciência esteja 
diretamente ameaçada, têm o direito de desobedecer, pois mais vale obedecer a 
Deus que aos homens, mas sempre com a humildade e respeitosa paciência a 
que nos referimos, que apenas demonstram o temor ao rei dos reis, capaz de 
fazer exceção à obediência [aos governos civis].193 

 

Portanto, “quanto às coisas da vida presente”, os súditos devem satisfazer os 

desígnios dos reis invariavelmente, uma vez que a única exceção concerne ao plano da 

liberdade religiosa. Merlat faz questão de sintetizar seu pensamento: a autoridade dos 

príncipes é “ilimitada quanto à matéria que diz respeito às coisas desta vida e, no que 

concerne à vida futura, é apenas restringida pela essência da religião e pelas coisas que 

tocam a consciência, que são reservadas a Deus.”194 

                                                 
192 Ibid, pág. 35. Trecho original: « [...] Tout ce que l’on doit garder à la puissance politique, au cas 
qu’elle veuille forcer et contraindre, c’est de souffrir avec humilité et avec patience ses menaces et ses 
derniers coups sans que la rigueur qu’elle exerce inspire le moindre mouvement de rébellion, ou porter à 
la moindre résistance extérieure, autre que celle que pourrait produire le refus de blesser directement la 
conscience [...] c’est par l’humble souffrance [...] que les patients montrent leur sincère piété et 
acquièrent la gloire, ou de la confession ou du martyre. » 
193 Ibid, pág. 39. Trecho original: « [...] Les sujets sont toujours obligés de déférer à leurs princes jusques 
aux autels exclusivement et ainsi de s’assujettir à leurs ordonnances, quelles qu’elles soient, pourvu que 
l’essentiel de leur religion le permettre. Et au cas que la conscience soit directement intéressée, ils ont 
droit de désobéir, puisqu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, mais toujours avec cette humilité et 
cette respectueuse patience dont nous avons parlé ; qui marquent, que ce n’est que la seule crainte du Roi 
des Rois, qui peut être capable de faire quelque exception à leur obéissance. » 
194 Ibid, pág. 42. Trecho original: « [...] L’autorité des princes est illimitée quant à sa matière, rapportée 
aux choses de cette vie et dans la matière qui regarde la vie à venir elle est seulement bornée par 
l’essence de la religion et par les choses qui touchent la conscience, en tant que Dieu se s’est réservée. » 
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Em resumo, o poder absoluto dos soberanos é o mais alto grau de autoridade 

obtido, existente na França e demais reinos onde este expediente foi necessário para 

conservação do Estado, graças à intervenção de Deus. Assim, “os povos sujeitos a tal 

poder devem dele depender sem murmurar, obedecendo-o voluntariamente em tudo que 

não entre em conflito direto com a consciência.”195 Uma eventual desobediência ao 

monarca nunca deve ser confundida com a resistência, afinal, não cabe aos súditos a 

condenação dos governantes que abusam de suas prerrogativas:  

 

[...] Este poder absoluto sobre o qual falamos é, precisamente, um direito de 
impunidade que os soberanos possuem em relação aos povos, uma vez que 
Deus reservou para si o direito exclusivo de punir os soberanos [...] Deus é o rei 
dos reis, e os governa com a mesma autoridade que lhes permite impor aos 
povos. Se os príncipes abusam de seu poder ilimitado, cometendo injustiças 
notórias e faltas gritantes, é certo que Deus os punirá, ainda que os povos não 
possam legitimamente se rebelar, tampouco se vingar.196 

 

Recusando terminantemente o direito de revolta dos súditos contra a tirania – 

doutrina utilizada pelos protestantes desde o século XVI –, Merlat sustenta que as 

únicas armas dos seus correligionários, na França e no refúgio, devem ser as orações e 

súplicas, pois 

 

[...] Eles devem superar o mal pelo bem, caso lhes seja possível; se não o 
puderem, é necessário que sucumbam humildemente ao mal, por respeito e 
obediência. Deus, que ordenou seu sofrimento e que é o único senhor de reis e 
príncipes, deverá também libertá-los, da maneira que lhe aprouver, sem que haja 
rebelião.197 

 

Merlat admite que a “paciência cristã” tem seus limites, afinal, não são todos os 

indivíduos que estão preparados para suportar os tormentos das perseguições religiosas. 

Por conseguinte, relembra que as Escrituras e a lei natural – instinto de conservação da 

                                                 
195 Ibid, pág. 48. Trecho original: « [...] Les peuples qui sont assujettis actuellement à un tel pouvoir 
doivent en dépendre sans murmure et y obéir volontairement en tout ce qui ne choquera pas directement 
la conscience. » 
196 Ibid, pág. 50 e 54. Trecho original: « [...] Ce pouvoir absolu dont nous parlons est précisément un 
droit d’impunité que les souverains ont à l’égard des peuples, Dieu s’étant réservé à lui seul le droit de 
punir les souverains [...] Dieu est le roi des rois et il en use envers eux, avec la même autorité, qu’il leur 
permet d’en user envers les peuples. Si les princes exercent donc tellement ce pouvoir illimité, qu’ils 
fassent des injustices notoires et des torts criants, il est certain que Dieu les en punira, quoique les 
peuples ne puissent légitimement se rebeller, ni se venger. » 
197 Ibid, pág. 54. Trecho original: « [...] Ils doivent surmonter le mal par le bien, s’il leur est possible, ou, 
s’ils ne peuvent, il faut qu’ils succombent humblement au mal, par respect et par obéissance. Dieu, qui a 
ordonné leur souffrance et qui est seul le maître des rois et des princes, doit être seul aussi leur 
libérateur, de la manière qu’il lui plaira, sans que leur rébellion y ait part. » 
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vida – consentem o direito de fuga, recurso utilizado por quase 1/3 dos reformados 

franceses no período da revogação do édito de Nantes: 

 

[...] Caso aqueles que esse poder [absoluto dos soberanos] oprime sejam 
reduzidos a condições extremas, como não poder mais se manter ou ver suas 
consciências prestes a sucumbirem, eles podem, ao invés de se rebelar [...] 
fugir, caso lhes seja possível, evitando as ameaças à salvação e o mal da morte 
temporal. Isto porque o Evangelho nos ordena, por um lado, que quando nos 
perseguirem em um lugar, fujamos a outro e a natureza, por outro lado, nos diz 
que a morte é o rei dos horrores. Esta fuga, no entanto, bem longe de 
contradizer o poder absoluto, é uma confissão pública, que torna o príncipe 
senhor de tudo aquilo que a evasão os fez abandonar, sem que lhes fossem 
tiradas somente a consciência e a vida.198 

 

Ao contrário da monarquia profética que será ulteriormente alimentada por 

Jurieu – cujos interesses do Estado e da religião confundem-se –, Merlat defende um 

absolutismo limitado pela distinção das esferas religiosa e política. Assim, o soberano 

pode contar com a obediência estrita de seus súditos, desde que não interfira em suas 

consciências, que dizem respeito apenas ao contato direto dos homens com Deus, o rei 

dos reis. Conforme ressaltou Nicolas Piqué, como a religião não está englobada no 

campo de poder do príncipe, o dever de obedecer e o absolutismo justificam-se.199 

Paradoxalmente, no escrito de Merlat a separação das instâncias política e 

religiosa não conduz ao reconhecimento da soberania popular, uma vez que o sistema 

político do teólogo está amparado no direito divino. Assim, penso que o autor do Traité 

apenas resgatou os princípios de João Calvino, no que diz respeito à distinção entre os 

regimes espiritual e político e aos deveres dos homens perante o governo civil, temas 

que expus no capítulo anterior dessa dissertação.  

Finalmente, a despeito da separação entre as esferas temporal e religiosa, o autor 

do Traité apresenta assertivas que evidenciam seu sectarismo moderado – comparado ao 

extremismo de Jurieu –, em excertos no qual seu intuito é demonstrar a fidelidade dos 

protestantes ao rei, em contraste com as conspirações promovidas pelos católicos. Logo, 

                                                 
198 Ibid, pág. 289. Trecho original: « [...] Si ceux que ce pouvoir oppresse sont réduits aux dernières 
extrémités, comme est celle de ne point vivre ou de courir risque de succomber au péril de leur 
conscience, ils peuvent alors non pas se rebeller [...] mais s’enfuir, s’il leur est possible, en évitant le 
danger de leur salut et le mal de leur mort temporelle. Car l’Evangile nous ordonne le premier, quand on 
vous persécutera dans un lieu, fuyez en l’autre, et la nature nous dicte le dernier, la mort étant le roi des 
épouvements. Mais cette fuite, bien loin de contredire au pouvoir absolu, en est un aveu public, puisqu’on 
laisse le prince maître de tout ce que la fuite fait abandonner et qu’on ne lui ôte que la conscience et la 
mort. » 
199 Cf. PIQUÉ, Nicolas. “Diversité des réactions réformées à la révocation”. In: Revue de Synthèse, vol. 
125, num. 1, 2005/1, pág. 96-97.     
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a crítica do teólogo às perseguições e sua defesa da consciência religiosa não vêm 

acompanhadas de um discurso de apologia à tolerância, ideia central dos escritos do 

filósofo Bayle – não percamos de vista que a intenção de Merlat é fazer a apologia da 

religião protestante. Por conseguinte, na visão do ministro refugiado, francês honesto é 

sinônimo de francês reformado: 

 

[...] É evidente que a Corte de Roma e todos aqueles que seguem a religião a 
qual ela se diz ser o centro, voltar-se-ão à ruína dos protestantes, atingindo, se 
puderem, a inviolável fidelidade da religião reformada aos príncipes; porém, os 
próprios príncipes, que se interessam por essa lealdade e dela tiram a força de 
sua dominação, exporão como presas aqueles que a praticam, ao apetite 
daqueles cujas máximas são totalmente contrárias, e que desejam apenas retirar 
das autoridades políticas seus mais assíduos súditos para, em seguida, exercer 
contra elas suas horríveis máximas com maior eficácia e menos receio?200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Cf. MERLAT, Elie. Op.Cit., pág. 18-19, grifos meus. Trecho original: « [...] Il est bien vrai que la 
Cour de Rome et tous ceux qui suivent la religion dont elle se dit le centre, ne manqueront pas de tourner 
à la ruine des protestants, s’ils peuvent, l’inviolable fidélité que la religion réformée inspire envers les 
princes, mais les princes mêmes, que cette fidélité intéresse et qui en tirent la force de leur domination, 
exposeront-ils en proie ceux qui la pratiquent, à l’appétit de ceux dont les maximes y sont toutes 
contraires et qui ne désirent d’enlever aux puissances politiques leurs plus assidus sujets que pour 
exercer ensuite contr’elles leurs horribles maximes, avec plus d’efficace et moins de crainte ? » 
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2.3)     Jurieu, o combatente huguenote: milenarismo e soberania popular 

Pierre Jurieu nasceu em 1637. Seus dois avôs foram ministros da igreja 

reformada, um deles o famoso Pierre Du Moulin. A mesma trajetória foi seguida pelo 

seu pai, Daniel Jurieu, pastor na localidade de Mer. Jurieu estudou nas duas principais 

academias calvinistas da França – Saumur e Sedan – e na Holanda antes de assumir o 

ministério de sua cidade natal, após o falecimento de seu genitor. Pouco tempo depois, 

contraiu matrimônio com uma prima, Hélène Du Moulin. O casal não teve filhos.201  

Em 1674, Jurieu foi designado professor de teologia e de hebreu e ministro 

ordinário em Sedan. No ano de 1681, publicou anonimamente o libelo Politique du 

clergé de France, no qual atacava rispidamente o clero romano e exaltava a lealdade 

dos huguenotes ao rei da França. Nesse escrito, evidenciava a postura que adotaria 

durante a primeira metade da década de 1680, evitando recriminar Luís XIV – apesar de 

suas medidas desfavoráveis aos protestantes –, e apontando o papa – chamado de 

“anticristo” – e seus seguidores como inimigos da “verdadeira religião.” O avanço das 

investigações sobre a autoria do opúsculo e o fechamento, por ordem real, da célebre 

academia onde lecionava foram os motivos que o fizeram seguir em direção à Holanda, 

quatro anos antes da revogação do édito de Nantes. 

Jurieu foi acolhido em Roterdã, onde se tornou ministro da igreja valona e 

professor de teologia. O líder religioso huguenote tinha afinidades com a corte orangista 

em Haia e boas relações com os editores holandeses. Entre 1682 e 1685, publicou uma 

dezena de escritos, marcados por um discurso abertamente sectário e militante, mas que 

ainda não colocava em dúvida a autoridade de Luís XIV.  

O cenário mudou totalmente em 1685, quando o roi soleil assinou a revogação 

do édito de Nantes. A última cláusula do édito de Fontainebleau concedia liberdade de 

consciência aos huguenotes, porém lhes vedava qualquer demonstração religiosa 

externa, ordenando a extinção do culto calvinista em território francês. Na prática, as 

dragonadas prosseguiram, e os “novos convertidos” eram coagidos a assistir às 

celebrações católicas. Ademais, como expus no primeiro capítulo, o direito de emigrar 

foi assegurado unicamente aos ministros. Caso um particular fosse pego tentando fugir 

                                                 
201 Para informações biográficas de Pierre Jurieu, ver HOWELLS, Robin. “Introduction”. In: BAYLE, 
Pierre. Oeuvres diverses - Vol.supplementaire: Pierre Jurieu - Lettres Pastorales (vol.02). New York: 
Georg Olms, 1988, pág. VII-XII.  
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do reino, um terrível destino o aguardava: prisão ou galeras para os homens202, reclusão 

para as mulheres e orfanatos para as crianças. Todavia, tal proibição não impediu que 

milhares de reformados se arriscassem rumo ao reinos protestantes da Europa 

(principalmente Inglaterra e Províncias Unidas), abandonando suas propriedades e bens 

em busca de liberdade. A partir da referida revogação, Jurieu mudou sua estratégia, 

passando a atacar o rei da França em seus escritos, que eram lidos com deferência pelos 

seus correligionários, no “refúgio” e em solo francês, onde entravam clandestinamente. 

Deste modo, nas obras do teólogo e pastor huguenote que selecionei para expor na 

presente dissertação – L’accomplissement des prophéties e Lettres Pastorales –, havia 

um anseio pela queda de Luís XIV e pela desgraça do catolicismo, embora os meios 

para atingir estes dois objetivos fossem totalmente distintos. 

Vivendo livremente na Holanda, Jurieu nunca deixou de sonhar com o 

restabelecimento do protestantismo na França. O pastor passou mais de três decênios 

aspirando ao declínio do monarca e de seus súditos católicos. Primeiramente, pela via 

milenarista. Em seguida, pelo apoio irrestrito à Revolução Gloriosa na Inglaterra: 

Guilherme III passou a ser visto como o protetor dos reformados franceses e, 

consequentemente, seu triunfo sobre Luís XIV na guerra da Liga de Augsburgo poderia 

ter como efeito a restauração do culto calvinista na França. Ambas as suposições 

mostraram-se equivocadas: as interpretações escatológicas de Jurieu não se 

confirmaram e as negociações do tratado de Ryswick (1697) – documento que declarou 

a referida guerra encerrada – não colocaram em pauta a re-aceitação dos huguenotes em 

sua terra natal. Ora, ao contrário do que muitos refugiados tinham imaginado nos 

primeiros anos após a revogação, o exílio não era uma condição efêmera. 

Ao longo de sua trajetória em território holandês, Jurieu acumulou opositores 

externos – como o católico Jacques-Bénigne Bossuet, bispo de Meaux – e internos – 

como o filósofo huguenote Pierre Bayle. Nos últimos anos de vida, com sua liderança 

sensivelmente enfraquecida, o pastor ainda pôde aplaudir de longe a insurreição dos 

Camisards, que parecia finalmente colocar em prática sua doutrina de resistência contra 

a “tirania.” Faleceu no ano de 1713, aos 75 anos. A partir deste ponto, farei uma análise 

                                                 
202 Durante o reinado de Luís XIV, cerca de 1500 protestantes foram enviados às galeras por motivos 
diversos, muitos deles após a revogação do édito de Nantes, por tentar fugir clandestinamente da França, 
com foi o caso de Jean Marteilhe, jovem capturado ao tentar escapar em direção à Holanda. Marteilhe 
serviu como forçado nas galeras por treze anos, antes de reconquistar sua liberdade, graças à intervenção 
da Inglaterra. O relato dessa experiência foi publicado somente em 1757. Ver: MARTEILHE, Jean. 
Mémoires d’un galérien du roi soleil. Paris: Mercure de France, 1989. 
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de dois documentos que, a meu ver, resumem as opiniões do ministro refugiado no 

período pós-revogação. 

Em L'accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'église203, 

Jurieu afirmava que o catolicismo, “império anticristão”, estava muito próximo de sua 

ruína. Para o ministro, as perseguições aos protestantes na França poderiam cessar no 

ano de 1689, dando início ao aniquilamento do “papismo” e aos preparativos para o 

estabelecimento do reino milenar de Jesus Cristo na Terra. 

Jurieu redigiu duas introduções para o texto, uma direcionada aos judeus204 – 

comunidade bastante numerosa na Holanda – e outra dirigida aos seus 

correligionários.205 Em uma curta mensagem, pedia para que os judeus finalmente 

reconhecessem Jesus Cristo, convidando-os a ingressar em seu iminente reino terrestre. 

Aos cristãos, assegurava que tinha conseguido interpretar as promessas de Deus 

contidas nas profecias. Segundo o ministro, ao contrário do que muitos pensavam, as 

profecias não eram impenetráveis, e por meio delas era possível adentrar o campo da 

Providência, compreendendo a vontade divina.206 Jurieu admitiu que o imperativo de 

encontrar alicerces para a “libertação” da igreja reformada francesa foi determinante 

para o seu trabalho: 

 

[...] A alma imersa na mais profunda dor que já senti em toda a minha vida, quis 
encontrar, para meu consolo, fundamentos que me fizessem acreditar em uma 
pronta libertação da [nossa] igreja; não podendo achá-los em outros lugares, fui 
procurá-los nesses oráculos que nos predizem os destinos da igreja e as grandes 
transformações pelas quais ela deve passar.207  

 

Para Jurieu, a interpretação das profecias não poderia ser feita por qualquer 

indivíduo, sendo necessário que houvesse uma iluminação especial, ou seja, uma 

                                                 
203 JURIEU, Pierre. L'accomplissement des prophéties ou la délivrance prochaine de l'église. Roterdam: 
Abraham Acher, 1686. 
204 Ibid, « A la nation des juifs ». 
205 Ibid, « Avis a tous les chrêtiens sur la fin prochaine de l’Empire Antichrêtien du Papisme & sur la 
venue du regne de Jesus-Christ ». 
206 “Não devemos pensar que as profecias são absolutamente impenetráveis. É preciso procurar para 
encontrar, é preciso pedir para receber, é preciso bater humildemente e devotamente na porta dos céus 
para que ela se abra”, Ibid, « Avis a tous les chrêtiens... ». Trecho original: « [...] Il ne faut pas regarder 
les prophéties comme absolument impénétrables. Il faut chercher afin de trouver, il faut demander afin de 
recevoir, il faut humblement et dévotement frapper à la porte des cieux afin qu’elle s’ouvre. » 
207  Ibid, « Avis a tous les chrêtiens... ». Trecho original: « [...] L’âme abimée dans la plus profonde 
douleur que j’aie jamais ressentie, j’ai voulu pour ma consolation trouver des fondements d’espérer une 
prompte délivrance pour l’Eglise et ne les pouvant trouver ailleurs, je les ai cherchés dans ces oracles 
qui nous prédisent les destinées de l’Eglise et les notables changements à travers desquels elle doit 
passer. » 
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intensa fé interior. O teólogo confessou que abordou os oráculos divinos tomado pelos 

seus julgamentos e certo do prenúncio da queda do papismo. 

O livro está dividido em dois tomos. No primeiro, o autor apresenta suas 

condenações ao catolicismo. Para o ministro huguenote, suas marcas são a corrupção, 

avareza, orgulho, idolatria e paganismo, além de um espírito fabuloso e mentiroso. No 

segundo, Jurieu tenta descortinar o futuro, ou seja, desvendar as profecias e, por 

intermédio de sua interpretação do Apocalipse, predizer o retorno do protestantismo à 

França, o declínio da igreja de Roma e o advento do reino milenar de Jesus Cristo.  

O livro do Apocalipse foi, indubitavelmente, a grande fonte de inspiração do 

teólogo huguenote. Segundo Jurieu, seu capítulo 11 descreve a “Igreja sobre a cruz, 

perseguida e escondida na Babilônia.” Para o pastor, as duas testemunhas de Deus que 

profetizaram durante 1260 dias sob o reinado do anticristo poderiam representar os 

protestantes franceses. Após este período, a Besta subiu do abismo e matou-lhes, mas 

seus corpos não foram sepultados, permanecendo expostos publicamente. Três dias e 

meio depois do massacre, o divino espírito da vida entrou nos profetas mortos, que se 

levantaram e subiram aos céus. Um intenso tremor de terra ocorreu em seguida, 

matando muitos homens, e mudando benignamente as almas dos sobreviventes.  

Segundo o intérprete, o assassínio das testemunhas na Babilônia poderia ser 

visto como uma alusão à revogação do édito de Nantes, ou seja, à erradicação da 

religião reformada na França. Além disso, Jurieu pressupôs que os dias proféticos 

equivaleriam a anos. Por conseguinte, mesmo não se mostrando totalmente confiante 

em relação ao seu prognóstico, conjeturou que os três dias e meio transcorridos até que 

as testemunhas mortas se reerguessem poderiam concernir aos três anos e meio 

necessários para o ressurgimento do protestantismo em território francês, contados a 

partir da aludida revogação.208 De acordo com tal hipótese, o culto reformado voltaria a 

ser praticado livremente em solo francês no mês de abril de 1689. A despeito de suas 

hesitações e da perspectiva de que o reino do filho de Deus fosse estabelecido somente 

no início do século seguinte, Jurieu parecia estar convicto que o tempo de mudanças 

para os protestantes começaria ainda na década de 1680:  

 

[...] Estou persuadido de que três dias e meio são três anos e meio [...] durante 
os quais a manifestação exterior da verdade deve ser suprimida inteiramente e 
depois ressuscitará [...] segundo minha opinião, estamos passando pela 

                                                 
208 Enquanto que os 1260 dias até a morte das testemunhas caracterizariam o período de apostasia da 
igreja católica em relação ao cristianismo nativo.  
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perseguição que deve atingir a verdadeira religião por três anos e meio. Se 
quisermos contar estes três anos e meio a partir da revogação do édito de 
Nantes, efetivada no mês de outubro de 1685, a libertação da igreja ocorreria no 
ano de 1689 [...] Deus, se quiser, pode fazer contar os três anos e meio da morte 
das testemunhas a partir da revogação do édito de Nantes.209 

 

O impacto do livro escatológico de Jurieu sobre seus correligionários foi 

significativo. Suas previsões foram evocadas, direta ou indiretamente, por três autores 

das demais fontes do presente trabalho: Pierre Bayle (o grande oponente do pastor), 

Henri Duquesne e Durand de Dauphiné que, em seu relato de viagem, justificava o fato 

de ter resolvido retornar ao Velho Mundo, mesmo depois de ser muito bem acolhido na 

Virgínia, da seguinte maneira: 

 

[...] Outra consideração que contribuiu expressivamente para meu retorno à 
Europa [...] comprei o Accomplissement des prophéties do senhor Jurieu. Este 
grande homem relacionou a perseguição presente com a morte das duas 
testemunhas divinas, e a libertação da igreja com sua ressurreição, tudo isto por 
meio de provas tão fortes e convincentes que, após tê-lo lido duas ou três vezes, 
fiquei convencido sobre esse futuro praticamente da mesma maneira que, pelas 
difíceis experiências, persuadi-me do passado. Portanto, depois de presenciar a 
desolação e ruína da religião em minha pátria, desejei ser testemunha de seu 
restabelecimento.210  

 

Em L’Accomplissement des prophéties, Jurieu revelava sua postura sectária, não 

conseguindo conceber o convívio pacífico entre católicos e reformados, afinal, todas as 

instâncias das sociedades terrenas estavam subordinadas aos interesses da “verdadeira 

religião.” O ministro refugiado, vítima de intolerância na França luís-quatorziana, 

começava a se mostrar tão intransigente quanto seus agressores. As reações de Jurieu à 

situação dos huguenotes – no que concerniam às perspectivas de ressurgimento do 

protestantismo francês – divergem do discurso de resignação defendido por Merlat e, 
                                                 
209 Ibid, vol. II, pág. 183-186. Trecho original:  « [...] Je suis persuadé que les trois jours et demi sont 
trois ans et demi [...] durant lesquels la profession extérieure de la vérité doit être supprimée entièrement 
et après lesquels elle ressuscitera [...] nous sommes selon mon avis certainement dans cette persécution 
qui doit éteindre la véritable religion durant trois ans et demi. Si nous voulions conter ces trois ans et 
demi depuis la suppression de l’Édit de Nantes faite au mois d’octobre 1685, la délivrance de l’Église 
arriverait l’an 1689 [...] Dieu, s’il veut, peut conter les trois ans et demi de la mort des témoins depuis la 
révocation de l’Édit de Nantes. »  
210 Cf. DAUPHINÉ, Durand de. Un français en Virginie: Voyages d'un François exilé pour la Religion 
(1687) – Introduction et notes par Gilbert Chinard. Paris: Droz, 1932, pág. 125. Trecho original: « [...] 
Une autre considération qui n’avait pas peu contribué à me faire résoudre de retourner en Europe [...] 
j’achetai l’Accomplissement des prophéties de Monsieur de Jurieu. Ce grand homme met dans une si 
grande évidence la persécution présente par la mort de ses deux témoins, et la délivrance de l’Église 
dans leur résurrection, le tout par des preuves si fortes et si convaincantes qu’après l’avoir lu deux ou 
trois fois, je demeurai presque aussi persuadé de cet avenir que je suis par cette rude expérience 
convaincu du passé. Ainsi je souhaitai d’être témoin du rétablissement de la religion dans ma patrie, 
comme je l’ai été de sa désolation et ruine. » 



89 
 

principalmente, da apologia à tolerância de Bayle, que exporei a seguir. 

Paradoxalmente, destoam também de seus escritos precedentes.211 Na fonte primária 

que examinarei a seguir, o ministro recuperou, no momento exato em que seus 

prognósticos mostravam-se equivocados, as teorias de resistência aos governos tiranos 

esboçadas pelos seus correligionários no século XVI, abandonadas há mais de meio 

século.  

 

 

                                                 
211 No início da década de 1680, ainda em Sedan, Jurieu enfatizava que o reino francês poderia ser 
pacífico e feliz aceitando várias religiões, pois a força política dos Estados apoiava-se na tolerância. 
JURIEU, Pierre. La politique du clergé de France (1681), Apud PIQUÉ, Nicolas. Op.Cit., pág. 100. 
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Fig. V) Frontispício de Accomplissement des Prophéties (1686), anunciando o 
restabelecimento do protestantismo na França para o ano de 1689. Exemplar 
digitalizado, pertencente à Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne. 
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Entre 1686 e 1689, Jurieu escreveu as Lettres Pastorales adressées aux Fidèles 

de France qui gémissent sous la captivité de Babylone.212 Pretendo realizar um breve 

estudo das três últimas epístolas dessa série (publicadas nos meses de abril e maio de 

1689), nas quais o ministro huguenote discutiu os fundamentos e os contornos do poder 

dos reis, enaltecendo os episódios da Revolução Gloriosa.213 

O estilo das missivas pressupunha uma relação de autoridade. Ora, por meio de 

mensagens que podiam ser entendidas sem grandes dificuldades, o pastor dirigia-se ao 

seu distante rebanho: cerca de 200.000 refugiados espalhados pela Europa e, 

notadamente, mais de 500.000 indivíduos que permaneceram no cativeiro da 

“Babilônia”, rótulo comumente utilizado em alusão à França católica.214 Da mesma 

maneira que Elie Merlat, o ministro de Roterdã pretendia instruir seus correligionários, 

fornecendo subsídios teóricos para suas ações. No entanto, como exporei nas laudas 

seguintes, as soluções propostas por Jurieu eram totalmente antagônicas à “paciência 

cristã” pregada pelo autor do Traité du pouvoir absolu des souverains. 

 As cartas eram breves e discorriam sobre um ou dois assuntos. A abordagem 

sintética atendia à necessidade de elaborar documentos pequenos, que pudessem 

difundir-se com maior facilidade, chegando clandestinamente nas mãos dos protestantes 

da França. Em todas as matérias, o ministro empregou a linguagem mais simples 

possível.  

As epístolas de Jurieu foram bem acolhidas pela massa de correligionários, mas 

também provocaram reações impetuosas dos católicos, que viam em sua doutrina 

política uma justificativa para a revogação do édito de Nantes, corroborando a tese de 

que os huguenotes eram inimigos das prerrogativas reais. Seu grande êmulo foi Bossuet, 

que publicou os Cinq Avertissements aux protestants sur les lettres du ministre Jurieu 

(1689-90).215 Por outro lado, intelectuais huguenotes refugiados, como Pierre Bayle e os 

                                                 
212 A publicação das cartas chegou a ser retomada em um curto período, entre 1694 e 1695.  
213 JURIEU, Pierre. Lettres Pastorales - XVI, XVII, XVIII (1689). Caen: Université de Caen, 1991. 
214 Para Robin Howells, Babilônia significa a antítese de Nova Jerusalém, relembrando os huguenotes sua 
eleição individual e coletiva, sua identidade de minoria separada dos demais homens, privilegiada e 
perseguida. A força do termo reside na sugestão, englobando não apenas as dificuldades espirituais, como 
também aquelas de ordem concreta e social. Cf. HOWELLS, Robin. Op.Cit., pág. XXXIII. 
215 Na realidade, a controvérsia com Bossuet está na gênese das Lettres Pastorales. Howells aponta que, 
antes de escrever a grande série (1686-1689), Jurieu tinha publicado uma carta aos seus correligionários, 
intitulada A nos frères qui gémissent sous la captivité de Babylone. O bispo de Meaux condenou a 
epístola do pastor de Roterdã em sua Lettre pastorale aux nouveaux catholiques de son diocèse, de março 
de 1686. Como resposta ao rival, Jurieu deu início às Lettres pastorales, que culminariam em uma nova 
réplica de Bossuet. Ibid, pág. XIV.  
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irmãos Jacques e Henri Basnage, redigiram obras favoráveis à tolerância civil, refutando 

o fanatismo do ministro de Roterdã e sua teoria de resistência aos tiranos. 

As cartas pastorais XVI e XVII, publicadas nos dias 15 de abril e 01 de maio de 

1689, foram intituladas “Do poder dos reis, de sua origem e seus limites.” A epístola 

XVIII, de 15 de maio, tinha como tema a “Justificação do príncipe de Orange e da 

nação inglesa.” 

Os acontecimentos que conduziram Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra 

fomentam as reflexões de Jurieu, que apresenta aos leitores a finalidade de suas 

explanações: 

 

[...] Nosso grande propósito presente é nos justificar no espírito dos povos das 
terríveis acusações que foram feitas de sermos inimigos naturais dos soberanos 
[...] tudo em razão dos acontecimentos recentes da Inglaterra, onde os 
protestantes voltaram ao poder depois de uma opressão de três ou quatro anos, 
declarando o trono do reino vacante pela violação das leis e fuga de Jaime II, 
colocando em seu lugar Guilherme, príncipe de Orange, e Maria da Inglaterra, 
sua esposa, filha do rei Jaime II. Os nossos compatriotas franceses não 
deixaram de nos enviar libelos sobre libelos nos quais esta matéria é tratada da 
maneira mais odiosa, considerando a ação dos ingleses e do príncipe uma 
impiedade, crime execrável, rebelião horrenda, usurpação detestável e violenta 
[...] Não é somente pelo interesse da Inglaterra e do príncipe que somos 
obrigados a muni-los contra estes sentimentos contagiosos. É em geral pelo 
interesse da religião protestante, sempre acusada de sustentar princípios cujas 
consequências são fatais aos soberanos [...] parece-me de uma necessidade 
absoluta examinar a questão geral acerca do poder dos Soberanos.216 

 

Portanto, a questão central das epístolas é investigar os fundamentos e o alcance 

da autoridade dos reis. Desde o início de sua exposição, Jurieu demonstra sua 

reprovação ao poder ilimitado dos monarcas e à ideia de obediência praticamente 

incondicional dos súditos, criticando a tese de Merlat: 

  

[...] Para conservar nossa inviolável fidelidade aos nossos príncipes, não 
precisamos das máximas deste particular que escreveu há algum tempo sobre o 

                                                 
216 Cf. JURIEU, Pierre, 1991, pág. 361-362. Trecho original: « [...] Notre grande affaire présentement est 
de nous justifier dans l’esprit des peuples des noires accusations qu’on nous fait d’être les ennemis 
naturels des souverains [...] et tout cela par rapport à l’Angleterre, où les protestants étant redevenus les 
maîtres après une oppression de trois ou quatre ans, ont déclaré le trône du royaume vacant par la fuite 
de Jacques II et par la violation des lois ont mis en sa place Guillaume Prince d’Orange et Marie 
d’Angleterre son épouse, fille du roi Jacques. Les Français vos compatriotes ne se lassent point de nous 
envoyer libelles sur libelles où cette matière est touchée de la manière la plus odieuse : on traite l’action 
des Anglais et du Prince d’impiété, de crime exécrable, de rébellion affreuse, d’usurpation détestable et 
violente [...] Ce n’est point seulement pour l’intérêt de l’Angleterre et du prince que nous sommes obligés 
de vous munir contre cette contagion de sentiments. C’est en général pour l’intérêt de la religion 
protestant que l’on accuse de tenir des principes dont les conséquences sont fatales aux souverains [...] il 
me paraît d’une nécessité absolue d’examiner la question générale touchant le pouvoir des souverains. » 



93 
 

poder absoluto dos soberanos [...] sustentar enfim que os reis podem matar e 
massacrar inocentes ao seu bel prazer, não sabemos até que ponto tais máximas 
podem ser consideradas boas.217  

 

O pastor relembra que, a partir de 1629 – ano em que o édito de Alès proibiu as 

assembleias políticas reformadas e decretou o fechamento das praças de segurança –, os 

huguenotes seguiram uma orientação pacífica, substituindo a resistência institucional e 

armada pela resignação e pelo culto ao monarca. No entanto, a revogação do édito de 

Nantes, confirmação legal de uma política de exclusão dos protestantes iniciada em 

1657, evidenciava a necessidade de uma nova conduta de seus correligionários. Jurieu 

tomou este caminho, resgatando o paradigma político dos monarcômacos. Sua doutrina 

foi exposta em dezenove pontos, que resumirei a seguir. 

Para o autor das cartas pastorais, os homens são naturalmente livres e 

independentes uns dos outros, e as únicas relações de dependência estabelecidas por 

Deus ocorrem entre pais e filhos, maridos e esposas. Entretanto, o pecado tornou a 

separação dos bens imprescindível e a propriedade comum praticamente inviável, 

fazendo com que as subordinações fossem necessárias. Logo, do ponto de vista moral, é 

quase impossível que as sociedades humanas subsistam sem soberania e dominação.218 

A despeito de serem almejadas por Deus,  

 

[...] Não consideramos que as subordinações e dominações sejam de direito 
divino positivo, ou seja, não encontramos em lugar nenhum que Deus, a partir 
do pecado, tenha promulgado uma lei geral que estabelecesse o poder dos 
senhores sobre os escravos e dos soberanos sobre os súditos, de maneira que, 
por uma perfeita inteligência mútua e alta regeneração, poder-se-ia viver sem 
reis, soberanos e senhores, sendo todos iguais [...] assim, um povo que se 
encontrasse em terra não dividida e numa sociedade sem chefes não pecaria de 
forma nenhuma conservando sua independência mútua e a comunidade de bens, 
sem estabelecer entre si soberanos, senhores ou divisões de possessões.219  
 

                                                 
217 Ibid, pág. 363, grifos meus. Trecho original: « [...] Pour conserver notre inviolable fidélité à nos 
princes, nous n’avons pas besoin des maximes outrées de ce particulier qui a écrit depuis quelque temps 
sur le pouvoir absolu des souverains [...] soutenir enfin que les rois peuvent tuer et massacrer les 
innocents à leur plaisir, nous ne savons pas à quoi ces maximes outrées sont bonnes. » 
218 Ibid, pág. 363-64. 
219 Ibid, pág. 364, grifos meus. Trecho original: « [...] Nous ne voyons pas non plus que les 
subordinations et les dominations soient de droit positif ; c’est-à-dire que nous ne voyons en aucun lieu, 
que Dieu depuis le pêché, par une loi générale ait établi le pouvoir des maîtres sur les esclaves et celui 
des souverains sur les sujets, en sorte que ceux qui par une parfaite intelligence mutuelle et par une haute 
régénération pourraient vivre sans rois, sans souverains, sans maîtres, étant tous égaux [...] ainsi un 
peuple qui se trouverait dans une terre non partagée et dans une société sans chefs ne pecherait 
aucunement de conserver son indépendance mutuelle et la communauté de biens, en ne faisant entr’eux ni 
souverains, ni maîtres, ni partage de possessions. » 
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Segundo o pastor, a constituição dos governos é um imperativo da prudência – 

sentimento que diz respeito às relações humanas –, e não da consciência – que concerne 

às relações entre os homens e Deus. Portanto, a instituição dos reis não possui 

interferência direta do Criador: “nós negamos que a origem das soberanias seja de 

direito divino.”220 Se a designação da autoridade política não tem caráter divino, a 

obediência dos súditos, no entanto, é uma questão de consciência: 

 
[...] A partir do momento em que são designados os mestres e soberanos, não 
somos mais livres para obedecê-los ou não [...] é necessário por consciência nos 
contentarmos com a porção que nos foi dada e renunciar a qualquer pretensão 
sobre os outros [...] os súditos são obrigados perante Deus [...] a sustentar suas 
promessas e [...] a dar a cada um o que lhe é de direito: é uma lei natural de 
primeira ordem e a mais indispensável. Ora, quando atribuímos a soberania a 
qualquer um, ela lhe pertence como bem [...] é do poder dos povos outorgar ou 
engajar sua liberdade [...] mas é também de seu direito engajar [os governantes] 
até determinado grau, sob condições específicas.221 

 

O excerto anterior não contradiz a doutrina política do autor das cartas, baseada 

na defesa da resistência à tirania. Ora, o ministro de Roterdã propõe que a autoridade 

atribuída ao monarca possui limites que determinam o grau de obediência dos súditos. 

Prosseguindo sua exposição, Jurieu discute a questão da soberania. Ora, quem atribui o 

poder aos governantes? Para o autor, 

 
[...] Os povos designam os reis e fornecem-lhes poder [...] o povo institui os 
soberanos e lhes transmite sua soberania [...] ainda que um povo que elegeu um 
rei não possa mais exercer a soberania por si mesmo, no entanto é a sua 
soberania que é praticada pelo governante. Ele é o braço e a cabeça, e o povo é 
o corpo.222 

 

Deste modo, Jurieu refuta firmemente a teoria do direito divino, sob a alegação 

de que os governos civis emanam exclusivamente da soberania popular: os súditos 

consentem em transmitir suas prerrogativas ao monarca, que deve zelar pelo bem-estar 

                                                 
220 Ibid, pág. 366. Trecho original: « [...] Nous nions que l’origine des souverainetés soit de droit divin. » 
221 Ibid, pág. 365-66. Trecho original: « [...] Quand on s’est fait des maîtres et des souverains on n’est 
plus libre d’obéir ou de n’obéir pas [...] il faut par conscience et par nécessité obéir aux maîtres qu’on a 
choisis, il faut par conscience s’en tenir à la portion qui nous est échue et renoncer à toute prétention sur 
les autres [...] les sujets sont obligés devant Dieu [...] de tenir ses promesses et [...] de rendre à chacun 
ce qui lui est dû. C’est une loi naturelle de premier ordre et du plus indispensable. Or quand on a déféré 
la souveraineté à quelqu’un, cette souveraineté lui appartient comme son bien [...] il est au pouvoir des 
peuples de donner ou d’engager leur liberté [...] mais aussi il est en leur pouvoir de l’engager jusques à 
tel et tel degré, avec telles et telles conditions. » 
222 Ibid, pág. 367-68. Trecho original: « [...] Les peuples font les rois et leur donnent leur puissance [...] 
le peuple fait les souverains et donne la souveraineté [...] et quoiqu’un peuple qui a fait un souverain ne 
puisse plus exercer la souveraineté par lui-même, c’est pourtant la souveraineté du peuple qui est exercée 
par le souverain. Il est le bras et la tête, et le peuple est le corps. » 
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da sociedade. Em seguida, o ministro assinala duas importantes ressalvas ao poder dos 

príncipes.  

Primeiramente, afirma que “o povo não pode atribuir aos reis um direito que não 

detém, que é fazer guerra contra Deus, pisar nas leis, cometer injustiças, destruir a 

verdadeira religião e perseguir aqueles que a professam.”223 Nesta primeira observação, 

Jurieu defende que a autoridade dos reis não pode atingir as consciências dos súditos, 

argumento semelhante ao de Merlat, porém apresentado de forma diferente: seu 

discurso mistura os negócios da sociedade civil com as reivindicações de uma minoria 

religiosa.224  

Em segundo lugar, destaca que, como os monarcas receberam sua autoridade dos 

súditos, não têm o direito de aniquilá-los, uma vez que, pela lei natural, o povo não 

possui o direito de arrasar a si mesmo: “os homens não são senhores de suas vidas, 

apenas Deus é seu mestre.”225 Em complemento, aponta que os homens podem “conferir 

ao soberano o direito de punir os culpados, porém são proibidos de conceder-lhe o 

poder de oprimir os inocentes.”226 

Jurieu enfatiza que o príncipe é o protetor da sociedade e da religião, enquanto 

que o bem-estar do povo é a soberana lei. Em consequência, incita seus correligionários 

a não “obedecer a um príncipe que comanda contra as leis fundamentais do Estado, que 

manda matar e massacrar os inocentes, arruinando a sociedade de qualquer maneira.”227 

O ministro censura os defensores da resignação e introduz a questão da resistência à 

tirania: 

 
[...] Não somos obrigados, dizem alguns, a obedecer aos reis quando eles 
comandam ações que são contrárias a Deus, às leis e à conservação da 
sociedade, porém somos compelidos a sofrer quando eles querem castigar 
aqueles que não lhes obedecem; por isto é sempre permitido morrer pela 
religião, pelas leis e pela sociedade. Entretanto, quem não vê que isto é pura 
ilusão? Se um soberano possui o direito de impor a punição até onde pretender, 
contra aqueles que se recusam a violar as leis e arruinar a sociedade e a religião, 

                                                 
223 Ibid, pág. 368. Trecho original: « [...] Les peuples ne peuvent pas donner aux rois un droit que les 
peuples n’ont pas, c’est celui de faire la guerre à Dieu, de fouler aux pieds les lois, de faire des injustices, 
de détruire la véritable religion, de persécuter ceux qui la suivent. » 
224 Para Howells, os argumentos de Jurieu não possuem, na ótica humana, nenhum sentido objetivo, uma 
vez que não são jurídicos, mas sectários. Cf. HOWELLS, Robin. Op.Cit., pág. XLIII. 
225 Cf. JURIEU, Pierre, 1991, pág. 369. Trecho original: « [...] Les hommes ne sont pas maîtres de leur 
propre vie, et Dieu seul en est le maître. » 
226 Ibid, pág. 369. Trecho original: « [...] Un peuple peut très bien conférer à son souverain le droit de 
punir les coupables, mais il ne lui peut jamais donner le droit d’opprimer les innocents. »  
227 Ibid, pág. 369. « [...] On n’est pas obligé d’obéir à un prince qui commande contre les lois 
fondamentales d’un État, qui ordonne de tuer et de massacrer les innocents, de ruiner la société par 
quelques moyens que ce soit. » 
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quem não vê então que ele tem o poder de arrasar a sociedade? Por exemplo, se 
um rei determinar que a metade dos habitantes de uma cidade massacre a outra, 
sob o pretexto de recusa de obediência a um comando injusto, a primeira 
metade da localidade não é de forma nenhuma obrigada a trucidar a outra [...] 
Contudo, se o soberano possui a prerrogativa de, após tal renuncia, massacrar 
toda a cidade, sem que o povo tenha o direito de resistir e impedi-lo, é claro que 
o príncipe terá o direito de arruinar a sociedade inteira, suposição mais absurda 
do mundo.228 

 

Se a autoridade dos soberanos origina-se das comunidades que governam e 

possui limites, “há um pacto mútuo entre o povo e o soberano.”229 Nesta questão, não é 

possível concordar com a opinião de Nicolas Piqué, que afirma que a posição 

contratualista do pastor refugiado e sua crítica ao direito divino sinalizam uma 

novidade.230 Ora, Jurieu apenas resgatou os discursos políticos de Bèze e Mornay que, 

no entanto, pressupunham duas alianças, uma entre Deus, rei e povo, regida pelas leis 

divinas, e outra firmada entre o soberano e seus súditos, gerida pela lei natural, direito 

das gentes e leis fundamentais do país. Nas Lettres Pastorales, existe somente uma 

aliança, que não conta com a intervenção de Deus. Para esboçá-la, o ministro de 

Roterdã empregou os ensinamentos da escola jusnaturalista.231 

Segundo Jurieu, não há nenhum relacionamento terreno que não seja 

estabelecido por um pacto mútuo, expresso ou tácito.232 Até mesmo as relações de 

subordinação natural e divina, entre pais e filhos, maridos e esposas, são controladas por 

um pacto não escrito, que pode suprimir os direitos dos senhores sobre seus 

subordinados, caso abusem de suas prerrogativas. Logo, “é permitido por todas as leis 

cristãs a um filho, não somente desobedecer, mas também resistir a um pai que lhe 

queira privar de seus bens, honra e vida.”233 Por conseguinte, “seria uma coisa estranha 

                                                 
228 Ibid, pág. 369-70, grifos meus. Trecho original: « [...] On n’est pas obligé, dit-on, d’obéir aux rois 
quand ils commandent des actions qui sont contre Dieu, contre les lois, contre la conservation de la 
société, mais on est obligé de tout souffrir quand ils veulent châtier ceux qui ne leur obéissent pas, car il 
est toujours permis de mourir pour la religion, pour les lois et pour la société. Mais qui ne voit que c’est 
là une pure illusion ? Si un souverain a le droit de pousser la punition jusqu’où bon lui semble, contre 
ceux qui refusent de  violer les lois et de ruiner la société et la religion, qui ne voit qu’il a donc le droit de 
ruiner la société ? Par exemple un souverain ordonne à la moitié d’une ville de massacrer l’autre moitié 
de ses habitants, sous prétexte de refus d’obéissance sur un commandement injuste. Cette moitié de ville 
n’est point obligée de massacrer l’autre [...] Mais si ce souverain a le droit après cela de massacrer toute 
cette ville, sans qu’elle ait le droit de résister et de se défendre, il est clair que le Prince aura le droit de 
ruiner la société entière, la supposition du monde la plus absurde. » 
229 Ibid, pág. 370. Trecho original: « [...] Il y a un pacte mutuel entre le peuple et le souverain. » 
230 Cf. PIQUÉ, Nicolas. Op. Cit., pág. 105.  
231 Hugo Grócio, jurista holandês, autor da obra De jure belli ac pacis (1625), foi evocado por Jurieu em 
diversas passagens das cartas.   
232 Cf. JURIEU, Pierre, 1991, pág. 371. 
233 Ibid, pág. 371. Trecho original: « [...] Il est permis par toutes les lois chrétiennes à un fils, non 
seulement de desobéir mais de résister à un père qui lui veut ôter les biens, l’honneur et la vie. » 
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se os direitos dos soberanos, que são de mera instituição humana, fossem maiores que 

os direitos naturais dos pais e maridos.”234 Como desdobramento desse raciocínio,  

 
[...] Quando um soberano abusa dos seus direitos, perde seu súdito [...] o 
soberano é estabelecido para conservar uma sociedade; quando tenta perseguir 
um súdito, bani-lo ou exilá-lo, colocá-lo sobre interdito e privá-lo de todas as 
vantagens da sociedade, certamente perde-o.235 

 

O trecho precedente incontestavelmente diz respeito às medidas de Luís XIV 

antagônicas aos súditos da “RPR”, que tiveram como epílogo a revogação do édito de 

Nantes: ao excluir os huguenotes da sociedade, o rei da França deixou de contar com 

sua lealdade. Avançando em sua arguição, o autor estabelece uma distinção significativa 

entre poder absoluto e poder sem limites, duas formas de governo totalmente diferentes, 

muitas vezes confundidas. O poder absoluto – sem divisão de prerrogativas, porém 

adstrito às leis divinas e naturais, e fruto de consentimento popular – é legítimo, embora 

Jurieu afirme desconhecer algum reino que o tenha adotado.236 Já o poder ilimitado, 

muitas vezes confundido com o absolutismo, é inadmissível: 

 
[...] Quanto a nós que reconhecemos o poder absoluto como legítimo, 
consideramos que o poder sem limites é totalmente contrário às leis divinas e 
humanas [...] não há nenhuma soberania que não tenha seus limites.237  

 

A tese anterior é justificada por cinco argumentos: 

1) A soberania é concedida ao rei para o bem e conservação da sociedade; 

quando ele se desvia da finalidade de sua instituição, infringe seus limites; 

2) Os homens não são senhores ilimitados das suas vidas, não podendo atribuir 

ao soberano algo que não possuem; logo, o povo não pode municiar o rei com um poder 

sem limites sobre suas vidas e bens; 

                                                 
234 Ibid, pág. 372. Trecho original: « [...] Ce serait une chose étrange que les droits des souverains qui ne 
sont que de pure institution, allassent plus loin que les droits naturels des pères et des maris. » 
235 Ibid, pág. 372. Trecho original: « [...] Quand un souverain abuse de ses droits il perd son sujet [...] le 
souverain est établi pour conserver la société ; quand un souverain chasse un sujet de la société, le 
bannit, l’exile, le met à l’interdit, le prive de tous les avantages de la société, alors il est certain qu’il 
perd son sujet.  » 
236 “[...] Nós reconhecemos que um povo possa atribuir ao soberano um poder absoluto de governo, sem 
reservar para si nenhuma parte da soberania [por meio de Parlamentos, Senado ou Estados Gerais] [...] Eu 
não sei se um povo já cometeu a imprudência de atribuir a qualquer soberano semelhante poder”, Ibid, 
pág. 374. Trecho original: « [...] Nous reconnaissons qu’un peuple peut livrer à un souverain la 
puissance absolue de la gouverner, sans se réserver aucune partie de la souveraineté [...] Je ne sais s’il y 
a jamais eu peuple qui ait eu l’imprudence de donner à aucun souverain un semblable pouvoir. » 
237 Ibid, pág. 375. Trecho original: « [...] Quant à nous, en reconnaissant la puissance absolue comme 
légitime, nous soutenons que la puissance sans bornes est contre toute sorte de lois divines et humaines 
[...] il n’y a aucune souveraineté qui n’ait ses bornes. » 
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3) O poder sem limites é contrário aos desígnios divinos, pois nenhum homem 

pode ter controle ilimitado sobre seus iguais. Deus concedeu aos homens o poder 

ilimitado para controlar as bestas, porém estabelecer este tipo de relação entre os 

próprios seres humanos é uma espécie de idolatria, é atribuir à criatura o que pertence 

somente ao Criador; 

4) O próprio Deus, sempre justo e generoso, não quis se servir do seu poder sem 

limites, uma vez que constantemente estabelece alianças com os homens; logo, é 

inaceitável obedecer a um indivíduo que tenta impor um poder que nem mesmo Deus 

exerce; 

5) Esta justificativa parte de uma antítese: “um príncipe jamais estará em 

segurança se não tiver um poder sem limites”, pois “em todas as ocasiões, os povos se 

verão no direito de questioná-lo sobre suas condutas; os soberanos nada quererão fazer, 

e a partir daí nascerão contestações, guerras civis e derramamentos de sangue.” A 

réplica de Jurieu é objetiva: “mas quem não vê que os povos nada têm a dizer aos reis 

que observam as leis” e que a doutrina da resistência “coloca em perigo apenas os 

tiranos?”238  

Jurieu ironiza novamente a opinião de Elie Merlat que, da mesma forma que 

Calvino, sugeriu que as tiranias deveriam ser aceitas pelos homens por se tratarem de 

um castigo divino: 

 

[...] Em virtude do poder absoluto, [estimam que] o rei possa destruir o público 
e os particulares, e que nunca é permitido resistir aos seus atos, mesmo que ele 
negue os direitos do povo, tome sua verdade como a de Deus ou arruíne 
totalmente a sociedade; aliás, pretendem até considerar Deus como o autor desta 
estranha doutrina.239 

 

Com base em suas premissas, a conclusão do ministro de Roterdã acerca da 

origem dos governos é a seguinte: 

 
[...] De tudo isto fica claro que o grande princípio do qual se originam 
claramente e evidentemente todas as nossas conclusões é o seguinte: O povo é a 

                                                 
238 Ibid, pág. 375-79. Trechos originais: « [...] Jamais, dit-on, un prince ne sera en sûreté si les rois n’on 
pas un pouvoir sans bornes, les peuples se croiront en droit à toute occasion de faire rendre compte à 
leurs souverains de leur conduite, les souverains n’en voudront rien faire, de là il naîtra des 
contestations, des guerres civiles, des effusions de sang » e « [...] Mais qui ne voit que  [...] les peuples 
n’ont rien à dire aux rois qui observent les lois ? [...] que l’on ne met en péril que les tyrans ? » 
239 Ibid, pág. 375. Trecho original: « [...] On prétend qu’en vertu du pouvoir absolu, un roi peut détruire 
le public et les particuliers et qu’il n’est jamais permis de lui résister, soit qu’il anéantisse les droits du 
peuple, soit qu’il s’en prenne à Dieu et à sa vérité, soit qu’il ruine absolument les sociétés. Et même on 
veut faire Dieu l’auteur de cette étrange doctrine. » 
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fonte da autoridade dos soberanos, o povo é o primeiro súdito onde reside a 
soberania: o povo entra em possessão da soberania tão logo as pessoas ou 
famílias a quem lhe havia cedido venham a desaparecer: enfim, é o povo que 
faz os reis.240   

 

Em seguida, Jurieu apresenta exemplos que supostamente corroboram sua teoria 

da soberania popular. Para ele, “não há prova mais eficaz do direito dos povos que a 

experiência e a história.”241 Seus exemplos foram extraídos da Bíblia e da História dos 

países europeus. O autor das cartas relembra que os hebreus permaneceram trezentos 

anos sem soberanos. Certo dia, o povo resolveu instituir um rei, e Deus fez o possível 

para convencê-lo a desistir desta ideia, apresentando-lhe os incômodos da subordinação 

aos governos. Todavia, os homens insistiram em sua reivindicação e Ele cedeu: num 

sorteio realizado entre as tribos e famílias, a sorte recaiu sobre Saul. A eleição do 

segundo rei de Israel também corrobora que a autoridade dos monarcas depende dos 

povos: “Deus tinha ungido David rei por meio de Samuel, o profeta. No entanto, Ele 

não quis violar o direito do povo para eleição de um rei e, não obstante a indicação feita 

por Deus, David precisou ser escolhido rei pelo povo.”242 Bèze e Mornay recorreram ao 

mesmo episódio, porém para afirmar a existência de duas alianças, uma de caráter 

divino e outra destinada à conservação da sociedade terrena. Inversamente, Jurieu trata 

Deus como um espectador do processo de designação dos reis. Já nas diferentes 

dinastias que governaram a França a partir da Era Medieval, o autor identifica a 

autoridade das comunidades: “os povos [tiveram] o poder de escolher os senhores que 

[queriam], eles [eram] seus soberanos e [cediam] a soberania durante o tempo que o 

bem-estar do Estado [demandasse].”243 E quanto aos limites do poder dos reis? Mais 

uma vez, Jurieu responde: um rei foge da sua atribuição quando “destrói um povo com 

massacres e ações violentas, quando tenta se elevar acima de todas as leis da razão e da 

                                                 
240 Ibid, pág. 388-90. Trecho original: « [...] De tout ceci il est clair que le grand principe duquel 
découlent clairement et évidemment toutes nos conclusions, c’est celui-ci : Le peuple est la source de 
l’autorité des Souverains, le peuple est le premier sujet où réside la souveraineté, le peuple rentre en 
possession de la souveraineté aussitôt que les personnes ou les familles à qui il l’avait donnée viennent à 
manquer: le peuple enfin est celui qui fait les rois. » 
241 Ibid, pág. 391. Trecho original: « [...] Il n’y a pas de preuve plus efficace pour prouver le droit des 
peuples [...] que l’expérience et l’histoire. » 
242 Ibid, pág. 392-93. Trecho original: « [...] Dieu avait fait oindre David pour roi par Samuel le 
Prophéte. Cependant il ne voulut point violer le droit du peuple pour l’élection d’un roi et nonobstant ce 
choix que Dieu avait fait, David eut besoin d’être choisi roi par le peuple. » A passagem a que Jurieu se 
refere é a seguinte: “Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá” (2 
Samuel 2:4). 
243 Ibid, pág. 395-96. Trecho original: « [...] Les peuples sont en pouvoir de se choisir des maîtres où ils 
veulent, qu’ils font leurs souverains [...] ils leur donnent la souveraineté pour autant de temps que le 
salut de l’État le demande. » 
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equidade, quando quer atentar contra os direitos de Deus e violentar a consciência.”244 

Nestes casos, “é mais do que certo que não somos obrigados a obedecê-lo, nem mesmo 

sofrer com o que ele pretende fazer, pois é aí que a ruína do Estado tem início.”245 

Portanto, a desobediência ao tirano é obrigatória, e o direito de resistência é 

legítimo. Jurieu afirma que a paciência não é uma virtude irreversível dos cristãos, ou 

seja, a resignação e a obediência irrestrita são indesejáveis nos casos em que, por 

intermédio da resistência, é possível defender e preservar a sociedade e a religião.246  

Os governos soberanos podem estar sobre as normas do reino, mas não acima 

das “leis de Deus, da natureza e daquelas que são do direito das gentes.” Quando o rei 

as infringe, é obrigação desobedecê-lo e resistir, para o bem e a conservação da religião 

e da sociedade. Notemos o que o autor está propondo que a resistência não é apenas um 

direito, mas um dever: 

 

[...] Todos os comandos não são concebidos em termos gerais, sem prejuízo das 
exceções? Geralmente é proibido matar, porém matamos em guerra, em 
legítima defesa, sem ofender Deus. Não é permitido controlar os reis naquilo 
que eles fazem, quando suas ordens não são contrárias à ruína da sociedade, 
mesmo que frequentemente elas nos incomodem; porém a justiça, o direito e a 
soberana necessidade são sempre exceções às leis mais sagradas.247 

 

Conforme sublinhou Myriam Yardeni, para Jurieu não havia mais nenhum 

compromisso dos huguenotes com Luís XIV, e a verdadeira fidelidade não consistia em 

obedecer ao “tirano”, mas em libertar o reino francês de seu jugo, valendo-se das armas, 

caso fosse necessário.248 Tal opinião é corroborada pelas palavras do ministro acerca do 

comportamento dos homens perante a tirania: “a defesa é legítima contra todos aqueles 

que violam os direitos das gentes e as leis das nações.”249 Mais uma vez, Jurieu deixa 

evidente que seu parecer é totalmente contrário à opinião de Merlat: 

 

                                                 
244 Ibid, pág. 396. Trecho original: « [...] Un prince désole un peuple par des massacres et par des actions 
violentes, quand il s’est élevé au-dessus de toutes les lois de la raison et de l’équité, quand il veut attenter 
sur les droits de Dieu et violenter la conscience. » 
245 Ibid, pág. 396. Trecho original: « [...] Il est plus que certain qu’on ne peut être obligé de lui obéir, ni 
même de souffrir ce qu’il lui plaît de faire d’où la ruine de la société s’ensuit. » 
246 Ibid, pág. 396-98.  
247 Ibid, pág. 398-403. Trecho original: « [...] Tous les commandements ne sont-ils pas conçus en termes 
généraux sans préjudice des exceptions ? Il est défendu généralement de tuer ; on tue pourtant en guerre 
et dans une légitime défense sans offenser Dieu. Il n'est pas permis de contrôler les rois dans ce qu'ils 
sont, quand leurs ordres ne vont pas à la ruine de la société, encore que souvent ils incommodent, mais la 
justice, le droit et la souveraine nécessité sont toujours des exceptions aux lois les plus sacrées. » 
248 Cf. YARDENI, Myriam, Op.Cit., pág. 51. 
249 Cf. JURIEU, Pierre, 1991, pág. 411. Trecho original: « [...] La défense est légitime contre tous ceux 
qui violent le droit des gens et les lois des nations. » 
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[...] É impossível para mim fazer algum caso do julgamento do autor moderno 
do Traité du pouvoir absolu des Souverains, que sem reserva, exceção e 
explicação, quer que nos submetamos totalmente aos reis, que soframos as 
usurpações e anulações de todos os privilégios dos povos.250  

 

Finalmente, o pastor huguenote discorre acerca da Revolução Gloriosa, 

justificando-a da seguinte maneira: os reis da França têm sua autoridade proveniente do 

poder natural dos povos de transportar a soberania de uma família à outra, com a 

finalidade de garantir o bem comum. Os Bourbons “seriam usurpadores se os povos não 

tivessem tido o poder de transportar a coroa dos Merovíngios para a família de Carlos 

Martel, e desta para a de Hugo Capeto.”251 Portanto, os ingleses fizeram muito menos 

em 1688, pois transportaram a coroa do rei católico ao seu genro protestante, ou seja, foi 

um negócio em família, totalmente legítimo. Ademais, havia um pacto entre Jaime II e o 

povo inglês que não foi honrado pelo monarca: no discurso sectário do autor das cartas 

pastorais, tal pacto foi infringido quando o soberano tentou estabelecer 

 

[...] A Religião Romana [...] escolhendo católicos para os cargos, após tê-los 
tirado dos protestantes, restabelecendo os monges e colocando um jesuíta em 
seu Conselho [...] Jaime II arruinou a religião, as leis, a vida, a liberdade dos 
súditos dos quais a conservação lhe pertencia [...] ele se expôs a sofrer o que 
sofreu, não foi feita nenhuma injustiça.252   

 

A expedição armada de Guilherme de Orange – aquele que o pastor acreditava, 

em sua visão providencialista, ter sido escolhido por Deus para a consumação de Seus 

grandes desígnios – é também justificada como um legítimo apoio estrangeiro para a 

defesa da sociedade e religião dos ingleses contra a tirania do rei católico, possibilidade 

já admitida por Duplessis-Mornay, na quarta questão do Vindiciae contra Tyrannos. 

Jurieu desejava que um episódio semelhante ocorresse na França, possibilitando o 

retorno dos reformados. A iminente guerra da Liga de Augsburgo deixava tal 

possibilidade em aberto – e o ministro huguenote exortou seus correligionários a lutar 

                                                 
250 Ibid, pág. 414-15. Trecho original: « [...] Il m'est impossible de faire aucun cas du jugement de 
l'auteur moderne du traité du pouvoir absolu des souverains, qui sans réserve, sans exception et sans 
explication veut qu'on se soumettre en tout aux rois, qu'on souffre toutes les usurpations des puissances et 
l'anéantissement de tous les privilèges des peuples. » 
251 Ibid, pág. 417. Trecho original: « [...] Ils sont usurpateurs si les peuples n’ont pas eu le pouvoir de 
transporter la couronne des Merovingiens à la famille de Charles Martel, et de celle-ci à celle de Hugues 
Capet. » 
252 Ibid, pág. 419. Trecho original: « [...] La Réligion Romaine [...] en donnant les charges à des 
catholiques, après les avoir ôtées à des protestants, en rétablissant les moines, en mettant un jésuite dans 
son Conseil [...] Jacques II a ruiné la religion, les lois, la vie, la liberté de ses sujets desquelles la 
conservation lui avait été commise [...] il s’est exposé a souffrir ce qu’il a souffert, on ne lui a fait aucune 
injustice. » 
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contra o rei francês –, porém o tratado de Ryswick, que não tratou da questão dos 

huguenotes, enterrou as esperanças de restabelecimento do protestantismo francês no 

final do século XVII.253   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 Na Revolução Gloriosa, as tropas do príncipe de Orange eram compostas por dezenas de huguenotes. 
Inversamente, Jaime II também possuía soldados refugiados, que não foram leais a ele e facilitaram a 
ascensão de seu genro protestante ao poder. Na guerra da Liga de Augsburgo, os exilados franceses 
lutaram contra seus compatriotas. Se os huguenotes ajudaram Guilherme III a triunfar, o inverso não foi 
verdadeiro, como mostrou o acordo de paz estabelecido no final do confronto. O protestantismo seria 
readmitido no reino francês somente às vésperas da Revolução Francesa. Sobre os soldados huguenotes 
exilados, ver GLOZIER, Matthew. Op. Cit. 
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2.4)     Bayle e sua bandeira em favor da tolerância  

Pierre Bayle nasceu em 1647 no povoado de Carla (atual comuna de Carla-

Bayle, nome conferido em sua homenagem no ano de 1879), situado ao sul de 

Toulouse. Sua família era protestante e originária de Montauban. Seu avô, Issac Bayle, 

trabalhou como tintureiro. Jean Bayle, seu pai, era pastor da pequena aldeia e marido de 

Jeanne de Bruguière. Pierre tinha dois irmãos, um deles mais velho – Jacob (1644) –, e 

o outro mais jovem que ele – Joseph (1656).254 

A família de Bayle não era extremamente pobre, mas passou por dificuldades 

financeiras, em especial durante o período marcado pela marginalização social dos 

huguenotes, que antecedeu a revogação do édito de Nantes. Seu pai dispunha de poucas 

posses e frequentemente recebia os estipêndios em atraso. Todavia, o ministro possuía 

duas grandes riquezas: uma biblioteca pessoal variada e um filho bastante interessado 

em desbravá-la. Com seu auxílio, o jovem Pierre começou os estudos de latim e grego a 

partir dos 10 anos de idade e, poucos anos depois, já lia com desenvoltura os clássicos 

latinos e gregos, os Ensaios de Montaigne e os escritos dos teólogos reformados do 

século XVI.255 Ademais, curioso de espírito, o futuro editor de Nouvelles de la 

République des Lettres (1684-1687) mostrava-se apaixonado pelas notícias políticas e 

literárias desde sua juventude, sendo um ávido leitor das gazetas da época, como 

Mercure Galant e Journal des Savans.256  

Em 1668, Bayle ingressou na academia protestante de Puylaurens, onde estudara 

seu irmão.257 Jacob se tornaria pastor de Carla, ao passo que Pierre percorreria uma 

trajetória totalmente distinta: em 1669, abandonou o estabelecimento de ensino 

reformado e dirigiu-se à cidade de Toulouse, onde foi aceito, como externo, em um 

curso de filosofia no colégio dos jesuítas e converteu-se ao catolicismo. As bolsas 

usualmente oferecidas aos recém-convertidos auxiliaram-no a concluir seus estudos 

acadêmicos em segurança. Para Manuel B. Lucas, é provável que Bayle tenha saído da 

academia reformada de Puylaurens “descontente com a mediocridade de professores e 

alunos, desejando tirar proveito do nível superior dos cursos oferecidos em 

                                                 
254 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. El cometa y el filósofo – Vida y obra de Pierre Bayle. Madrid: Fondo 
de Cultura Económica, 1987, pág. 15-16. 
255 Ibid, pág. 16-17. 
256 Ibid, pág. 18-19. 
257 Apesar de ter atingido, ainda adolescente, uma sólida formação intelectual graças à sua curiosidade e 
ao empenho de seu pai, Bayle ingressou na academia protestante somente aos 21 anos – idade elevada 
para os padrões de sua época – por causa da escassez de recursos do pastor, que precisou aguardar o 
término dos estudos de seu primogênito para matricular Pierre em Puylaurens. Ibid, pág. 18.  
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Toulouse.”258 Seu novo professor, Pierre Rome, ensinou-lhe a escolástica e ofereceu-lhe 

leituras de autores modernos, como Descartes.259  

A passagem de Bayle pela religião católica foi breve. Cerca de um ano e meio 

depois de sua chegada a Toulouse, retornou ao protestantismo. Reprovado pelos 

católicos e por seus correligionários – que não viam os relapsos260 com bons olhos –, o 

filósofo decidiu sair da França, com destino a Genebra.261   

Em 1670, desembarcou na capital do calvinismo, ainda receoso por privações 

em razão de sua estada em Toulouse. No entanto, não obstante suas aflições, Bayle 

rapidamente despertou a admiração do professor de teologia Louis Tronchin, que 

sensível aos seus atributos intelectuais e morais, o indicou para ser preceptor na 

residência de Michel de Normandie, integrante do Pequeno Conselho. Na casa de 

Normandie, o filósofo pôde conhecer aquele que se tornaria se grande amigo: Jacques 

Basnage que, naquele momento, era estudante de teologia e pensionário do 

conselheiro.262 Em suas horas livres, Bayle acompanhava os cursos ministrados por 

Tronchin – que o introduziu na metafísica de Descartes – e as conferências de filosofia 

do sobrinho do teólogo, Jean-Robert Choeut, que discorria sobre a física cartesiana.263 

Esta experiência foi marcante para o filósofo huguenote, que ulteriormente se valeu dos 

princípios cartesianos em seus escritos. 

Em maio de 1674, por indicação de Basnage – que retornou à França em 1673 –, 

Bayle foi convidado para ser aio do filho de um abastado mercador reformado de 

Rouen. A vontade de voltar a habitar sua terra natal e a perspectiva de alcançar uma 

melhor remuneração com seu trabalho foram determinantes em sua decisão de aceitar o 

posto oferecido. Por precaução, o filósofo relapso resolveu mudar a grafia de seu 

sobrenome, que passou a ser “Bêle.”264 

O preceptor não obteve grandes progressos com seu aluno normando, e já se 

preparava para assumir posto semelhante em uma residência parisiense, quando seu leal 

amigo apresentou-lhe outra proposta. Basnage estava na academia de Sedan desde 1674, 

                                                 
258 Ibid, pág. 24. Trecho original: “[...] Es probable que abandonara la Academia reformada de 
Puylaurens descontento de la mediocridad de profesores y alumnos y deseara sacar provecho del nivel 
superior de los cursos profesados en Toulouse.” 
259 Ibid, pág. 24. 
260 No Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, “relapso” é aquele que re-adota a doutrina que 
abjurou. 
261 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. Cit., pág. 27-28. 
262 Ibid, pág. 27-28. 
263 Cf. LABROUSSE, Elisabeth. Notes sur Bayle. Paris: Vrin, 1987, pág. 141-143. 
264 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. Cit, pág. 29-30. 
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onde finalizava seus estudos em teologia. Um de seus professores era Pierre Jurieu, com 

quem mantinha relações amistosas. Certo dia, a cadeira de docente de filosofia tornou-

se vacante, e Jurieu incumbiu-se de encontrar um indivíduo apto a ocupá-la. Dirigindo-

se a Basnage, recém-chegado de Genebra, perguntou-lhe se conhecia alguém disposto a 

se candidatar ao cargo. O educando lembrou-se de Bayle, sem deixar de mencionar ao 

seu professor que, no entanto, o filósofo era um relapso. Jurieu, naquela ocasião muito 

mais tolerante que nos anos posteriores, acordou com Basnage que a trajetória errante 

do candidato não poderia prejudicá-lo, e que seria mantida em segredo. A despeito de 

sua relutância – não se considerava competente para assumir a cátedra –, Bayle aceitou 

o chamado e apresentou sua candidatura. No dia 11 de novembro de 1675, tornou-se 

docente da academia de Sedan. No mês seguinte, Basnage foi ordenado pastor da igreja 

de Rouen.265 No que concerne à relação entre os professores, Manuel Lucas salienta que 

 

[...] Uma acolhida cordial sempre aguardava [Bayle] na casa da família Jurieu, 
não obstante a grande diferença de caráter. O ministro era orgulhoso, violento, 
apaixonado e fanático, mas ao mesmo tempo perspicaz, brilhante e imaginativo. 
Esta mesma diferença de temperamentos contribuiu para que suas relações 
intelectuais fossem mais aprazíveis. A diferença de idade, a intervenção de 
Jurieu a favor da candidatura de Bayle, a atitude de superioridade do ministro 
fizeram de Bayle o protegido, o subalterno, o cliente do ministro. A intensidade 
[de Jurieu] o tornava o mais fiel dos amigos e o mais fervoroso dos inimigos, e 
assim acabou sendo com Bayle. É certo que, antes de se tornar seu inimigo 
mortal, Bayle desfrutou da amizade de Jurieu durante dez anos.266 

 

Bayle ocupou sua cátedra em Sedan durante cinco anos. Em julho de 1681, a 

academia reformada foi fechada por decreto real. Ao saber que Bayle perdera seu 

emprego, dois amigos, o escritor emigrado Jean Rou e Van Paets, conselheiro de 

Roterdã, convidaram-no para lecionar filosofia e história em uma escola recém-

inaugurada. Logo depois, foi a vez de Jurieu chegar à cidade, assumindo a cadeira de 

                                                 
265 Cf. CERNY, Gerald. Theology, politics and letters at the crossroads of European Civilization – 
Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the Dutch Republic. Dordrecht: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1987, pág. 27-28. 
266 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 32-33. Trecho original: “[...] En casa de los Jurieu le 
esperaba siempre una acogida cordial, a pesar de que la oposición de caracteres no podía ser más 
marcada. El ministro era orgulloso, violento, apasionado y fanático, pero al mismo tiempo agudo, 
brillante e imaginativo. Esta misma diferencia de temperamentos debió contribuir a hacer más sabrosas 
sus relaciones intelectuales. La diferencia de edad,  la intervención de Jurieu a favor de la candidatura 
de Bayle, la actitud de superioridad del ministro hicieron de Bayle el protegido, el inferior, el cliente del 
ministro. Su misma fogosidad llevaba a éste a ser tan pronto el más leal de los amigos como el más 
ferviente de los enemigos, y así habría de suceder en el caso de Bayle. Lo cierto es que antes de 
transformarse en su mortal enemigo, Bayle disfrutó durante diez años de la amistad de Jurieu.” 
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teologia da mesma instituição.267 Finalmente, às vésperas da revogação do édito de 

Nantes, Basnage também alcançou Roterdã, após ter sido destituído do ministério de 

Rouen por instruir uma criança cujo pai tinha abjurado do protestantismo em seu leito 

de morte.268  

Van Paets abriria outro caminho importante para Bayle. Por seu intermédio, o 

filósofo conheceu o poderoso editor Reinier Leers, frequentador da igreja valona. 

Poucos meses depois, Bayle principiou a publicar seus escritos que, segundo Labrousse, 

aliavam cartesianismo, teologia protestante, rigorismo moral e heterodoxia doutrinal.269 

O primeiro deles, apresentado anonimamente em 1682, tinha sido redigido ainda na 

França: Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la Comète 

qui parut au mois de décembre 1680. Em suas reflexões, o filósofo condenava a 

superstição dos homens, mais especificamente a crença de que a passagem do cometa 

fosse um presságio de uma iminente tragédia terrena. Ora, a ciência excluía a 

possibilidade de qualquer influência dos cometas sobre o planeta, afinal, de acordo com 

a física cartesiana, as partículas que dele se desprendem são incapazes de atingir a 

Terra.270 Segundo Manuel B. Lucas, Bayle atacou o argumento do consentimento 

universal como fundamento da verdade, usando como recurso a via histórica, provando 

que não ocorreram desgraças nos períodos posteriores às passagens dos cometas.271 Na 

mesma obra, o filósofo de Roterdã também sustentava que o ateísmo não conduzia 

necessariamente à corrupção das sociedades, sendo preferível à idolatria. Para ele, todos 

os homens possuem vícios e agem de acordo com sua natureza, indiferentemente de sua 

condição religiosa. Portanto, aqueles que associam a deturpação dos costumes à 

debilidade da fé não percebem que pode haver retidão mesmo em um povo que não 

acredita na existência de Deus.272  

Ainda em 1682, redigiu em apenas duas semanas uma réplica ao Histoire du 

Calvinisme, libelo do jesuíta Maimbourg, que tinha empregado o método histórico para 

demonstrar que os huguenotes eram responsáveis pelas instabilidades do reino desde o 

século XVI. A resposta do filósofo, que trazia sua defesa irrestrita do protestantismo 

francês, foi publicada com falso endereço de editor e sob anonimato. Seu sucesso 

                                                 
267 Ibid, pág. 35-36. 
268 Cf. CERNY, Gerald. Op. cit., pág. 46-51. 
269 LABROUSSE, Elisabeth. Inventaire critique de la correspondence de Pierre Bayle. Paris: Vrin, 1961, 
Apud, LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 13. 
270 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 39. 
271 Ibid, pág. 39-40. 
272 Ibid, pág. 41-42. 
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imediato entre os exilados e correligionários que permaneceram na França logo resultou 

em uma segunda edição.273 Entretanto, a Critique générale de l’histoire du calvinisme 

de M.Maimbourg traria grandes problemas a Bayle. Primeiramente, pelo início das 

tensões com Jurieu, que também tinha publicado uma resposta ao opúsculo do jesuíta, 

pouco difundida e comentada pelos seus pares, e que foi um dos últimos a descobrir que 

seu antigo protegido de Sedan era o autor do ousado livro sobre os cometas e da célebre 

contestação das opiniões de Maimbourg.274 Em segundo lugar, pelas reações causadas 

na França luís-quatorziana, onde seu livro foi queimado em praça pública, em março de 

1683. O pior ainda estava por vir: a autoria de Critique foi desvendada em 1685 e, como 

represália ao filósofo exilado, Louvois mandou encarcerar Jacob Bayle – seu irmão 

mais velho, ministro de Carla – que, mesmo sob tortura, se negou a abjurar do 

protestantismo, morrendo no calabouço meses depois.275 

Entre 1682 e 1685 – ano do falecimento de seu irmão e da revogação do édito de 

Nantes – Bayle aproveitou-se do renome conquistado e prosseguiu disseminando suas 

obras. Além de Leers, também estabeleceu contato com Henry Desbordes, editor 

originário de Saumur, refugiado em Amsterdã.276 Na casa editorial de seu compatriota, 

o filósofo publicou em 1684 um estudo sobre o cartesianismo – Recueil de quelques 

pièces curieuses concernant la philosophie de M.Descartes. No mesmo ano, com 

Nouvelles de la République des Lettres, Bayle pôde, enfim, realizar seu sonho de 

organizar um periódico.277 

No ano de 1686, enquanto Jurieu apresentava seus pensamentos escatológicos, 

Bayle também voltou seus olhares para a França, disposto a arrazoar acerca da 

revogação do édito de Nantes e das conversões forçadas dos huguenotes, ainda abatido 

pela terrível morte de seu irmão. O resultado de seu esforço intelectual foi Ce que c’est 

que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand, escrito que analisarei a 

seguir. No ano seguinte, publicou o famoso Commentaire philosophique sur ces paroles 

de Jésus-Christ: Contrains-le d’entrer. Nestas duas obras, defendia o direito de 

inviolabilidade das consciências dos indivíduos – mesmo quando fossem consideradas 

“errantes” – e, consequentemente, fazia a apologia da tolerância civil. A partir de então, 

as disputas com Jurieu tornaram-se inevitáveis, dando início à formação de dois partidos 

                                                 
273 Ibid, pág. 42-43. 
274 Ibid, pág. 44-45. 
275 Ibid, pág. 45. 
276 Desbordes também seria responsável pela publicação do projeto colonial de Henri Duquesne – outra 
fonte da presente dissertação –, em 1689. 
277 Ibid, pág. 44. 
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na Holanda, que G.H. Dodge classificou como “moderados” – favoráveis às opiniões de 

Bayle – e “extremistas” – entusiastas de Jurieu.278 Em 1687, o ministro publicou Des 

droits des deux souverains en matière de Religion, la conscience et le prince, que trazia 

uma teoria antagônica à ideia de tolerância proposta por Bayle: os governantes deveriam 

atuar como defensores da “verdadeira religião”, ou seja, os interesses temporais e 

religiosos mesclavam-se no escrito do teólogo exilado que, desta maneira, expunha as 

linhas gerais da doutrina ulteriormente expressa nas três últimas Lettres Pastorales.279 

Conforme sublinhou Nicolas Piqué, Jurieu substituía a distinção entre princípio político 

e princípio religioso pela oposição entre verdade e erro.280  

A intensa polêmica entre o ministro e o filósofo ficaria ainda mais escancarada 

em 1690, com a publicação da anônima Avis important aux refugiez sur leur prochain 

retour en France281, obra atribuída a Bayle, que exprobrava os “escritos satíricos” e 

“libelos difamatórios” dos huguenotes, frutos de sua “doutrina sediciosa.” Jurieu, 

sentindo-se ultrajado pela condenação da teoria de resistência à tirania que apresentou 

nas Lettres Pastorales, redigiu uma resposta – Examen d'un libelle contre la religion, 

contre l'État et contre la révolution d'Angleterre, intitulé "Avis important aux réfugiés 

sur leur prochain retour en France" (1691) –, denunciou seu ex-colega no consistório 

da igreja valona e incitou um processo contra ele no conselho de Roterdã, sob a 

acusação de traição à religião protestante e ao Estado holandês. Em meio à guerra da 

Liga de Augsburgo, o pastor acusava o filósofo de conspirar a favor da França de Luís 

XIV. Em 1693, depois de um longo julgamento, Bayle acabou perdendo seu cargo de 

professor, assim como a licença para atuar como preceptor. Novamente, contou com a 

proteção de seus amigos: Leers garantiu-lhe uma pensão generosa, que lhe permitiu 

trabalhar unicamente com sua pena. Nos anos seguintes, concentrou-se na elaboração do 

famoso Dictionnaire historique et critique, publicado em 1697. Morreu em 28 de 

dezembro de 1706, sem ter respondido ao derradeiro ataque de Jurieu, Le philosophe de 

Rotterdam accusé, atteint et convaincu, apresentado no mesmo ano.282 

A produção escrita de Pierre Bayle é vasta e inegavelmente muito valiosa. Na 

presente dissertação, comentarei dois livros menos conhecidos do filósofo de Roterdã. 

O primeiro é Ce que c’est que la France toute catholique sous le règne de Louis le 

                                                 
278 DODGE, G.H. The political Theory of the Huguenots of the Dispersion with Special Reference to the 
Thought and Influence of Pierre Jurieu. New York: 1947, pág. 94-138. 
279 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 48. 
280 Cf. PIQUÉ, Nicolas. Op. Cit., pág. 105-106. 
281 Escrito que também analisarei a seguir. 
282 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 67-68. 
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Grand (1686). Em seguida, discorrerei a respeito do Avis important aux refugiez sur 

leur prochain retour en France (1690). Em minha opinião, essas duas obras sintetizam 

suas reações ao problema religioso da França. Como já alvitrei anteriormente, as 

soluções de Bayle diferem sensivelmente das propostas aventadas pelos pastores Merlat 

e Jurieu. 

Ce que c’est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand foi 

publicada em 22 de março de 1686.283 A fonte é constituída por três correspondências. 

Na primeira, um eclesiástico católico francês dirige-se a um amigo huguenote exilado, 

pedindo-lhe seu parecer a respeito da segunda peça, uma carta escrita por outro 

proscrito, contendo severas críticas às perseguições que culminaram na destruição do 

protestantismo francês. Na última missiva, que traz o comentário do huguenote acerca 

dos julgamentos do católico e de seu correligionário – indivíduo que afirma conhecer –, 

o discurso é conciliatório e baseia-se na premissa de que fé e moral devem caminhar 

separadas. Nos parágrafos subsequentes, examinarei as três epístolas, evocando trechos 

que nos permitem compreender as diretrizes de cada interlocutor. 

Na primeira peça, o cônego inicia seu discurso manifestando o profundo 

descontentamento por ter recebido uma carta odiosa, expedida por um reformado 

incógnito exilado em Londres, intitulada Ce que c’est que la France toute catholique 

sous le règne de Louis le Grand. Em sua breve mensagem, o católico aparentemente 

não faz distinção entre seu destinatário – um homem que se mostraria bastante 

moderado – e o remetente dessa missiva: 

 

[...] Em toda minha vida, nunca me espantei tanto quanto ao ler tal carta, e 
confesso que me dirigi a Deus mais de uma vez, enquanto lia um papel tomado 
por tão enorme desregramento de conduta. Suplico a Deus que perdoe todas as 
vossas injustiças [...] A Igreja ensinou-se uma linguagem diferente daquela que 
vós contraístes nas trevas de vossa cisma e de vossa funesta heresia, e as lições 
desses grandes gênios da Igreja, desses antigos Pais cujos escritos respiram uma 
unção e suavidade tão salutares, não me deixarão seguir, se Deus quiser, os 
exemplos de vossos escritores.284 
 

                                                 
283 BAYLE, Pierre. Ce que c’est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand (1686). 
Paris: Vrin, 1973. 
284 Ibid, pág. 31-32, grifos meus. Trecho original: « [...] De ma vie je n’ai été plus surpris qu’en lisant 
une telle lettre, et je vous avoue que je me suis recommandé à Dieu plus d’une fois pendant que je tenais 
un papier rempli d’un égarement si énorme. Je prie ce bon Dieu de vous pardonner à tous vos injustices 
[...] L’Église m’a appris un autre langage que celui que vous avez contracté dans les ténèbres de votre 
schisme et de votre hérésie funeste, et les leçons de ces grandes lumières de l’Église, de ces anciens Pères 
dont les écrits respirent une onction et une suavité si salutaire, ne me laisseront pas suivre, s’il plaît à 
Dieu, les exemples de vos écrivains. » 
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 O eclesiástico, a despeito de sua nítida aversão à religião protestante e seus 

adeptos, afirma contar com as apreciações de seu amigo da “RPR”, considerando-o “tão 

moderado e sensato que, sem sombra de dúvida, desaprovará e condenará plenamente 

seu coirmão.”285 Além disso, promete posteriormente responder de “maneira merecida 

àquele que teve a audácia” de expô-lo a tal leitura.286  

A carta é finalizada com uma advertência, que introduz a questão central do 

colóquio arquitetado por Bayle: de acordo com o católico, as reclamações dos 

huguenotes de que sua liberdade religiosa foi violada na França de Luís XIV são 

improcedentes, uma vez que a política da Coroa encontra-se inteiramente justificada 

pela autoridade dos ensinamentos de Santo Agostinho287:  

 

[...] É apenas para vos salvar eternamente que vos privam de algumas 
comodidades temporais. Se vós tivésseis lido as incomparáveis epístolas do 
Doutor da Graça, o grande Santo Agostinho, conceberíeis que vossas 
reclamações são totalmente injustas, e que as medidas que vós dizeis que nosso 
grande Monarca se serviu estão previamente justificadas, sem que possam ser 
contestadas. Leiam-no, eu vos imploro [...] e reentrem no seio de vossa Mãe que 
vos estende seus braços, e que vos oferece não apenas os bens temporais, mas 
também a Glória eterna do Paraíso, que não pode ser encontrada fora da Igreja 
que vós estais, infelizmente, afastados.288   
  

A segunda epístola, redigida pelo reformado diligente, é uma condenação 

incondicional da unificação religiosa forçada promovida na França. O autor enceta sua 

glosa de maneira irônica, afirmando que pretende interromper por apenas quinze 

minutos os “gritos de euforia e as felicitações pela ruína completa da heresia” de seu 

                                                 
285 Ibid, pág. 32. Trecho original: «[...] Je vous ai connu toujours si modéré et si raisonnable que je ne 
fais point de doute que vous ne désavouiez pleinement et que vous ne condamniez votre confrère. » 
286 Ibid, pág. 32. 
287 Conforme apontou Elisabeth Labrousse na introdução de Ce que c’est que la France toute catholique, 
os escritos do bispo de Hipona combateram o donatismo no século IV, persuadindo seus adeptos a 
retornarem à igreja romana. Como a intervenção do poder secular se mostrou mais eficiente que suas 
predicações, o Doutor da Graça procurou justificá-la pelas Escrituras, recorrendo a uma passagem da 
parábola da Festa de Núpcias (Luc, 14,23) – o famoso “obriga-os a entrar” –, para legitimar o uso da 
força – expediente capaz de neutralizar os vícios dos homens, permitindo-os enxergar a verdade do 
catolicismo – na tarefa de reconduzir os desgarrados ao rebanho. Na visão dos católicos, o discurso de 
Santo Agostinho fornecia a justificação teológica e moral das pressões exercidas sobre os huguenotes nos 
últimos decênios do século XVII. Cf. LABROUSSE, Elisabeth. “Introduction”. In: BAYLE, Pierre. Op. 
Cit., pág. 12.      
288 Cf. BAYLE, Pierre. Op. Cit., pág. 32-33, grifos meus. Trecho original: « [...] Ce n’est que pour vous 
sauver éternellement que l’on vous prive de quelques commodités temporelles. Si vous aviez lu les 
incomparables épîtres du Docteur de la Grâce, le grand S.Augustin, vous y auriez vu ruinées toutes vos 
plaintes comme très injustes, et les voies dont vous dites que notre grand Monarque s’est servi, justifiés 
par avance sans qu’on y puisse répliquer. Lisez-le je vous en conjure [...] et rentrez dans le giron de 
votre Mère qui vous tend les bras, et qui vous offre, non seulement les biens de la terre, mais aussi la 
Gloire éternelle du Paradis qui ne se peut pas trouver hors de l’Église, dont vous êtes malheureusement 
séparés. » 
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destinatário.289 Em seguida, relembra que, desde 18 de outubro de 1685 – data de 

promulgação do édito de Fontainebleau –, Luís XIV tinha apenas súditos católicos. 

Entretanto, contrariamente ao que pregavam o clero e a Corte, “França totalmente 

católica” não era um título a ser comemorado: 

 

[...] É verdade, senhor, que vós sois presentemente todos católicos na França. Se 
os outros soubessem a força e a significação atual desta palavra, não invejariam 
a França de forma nenhuma por ser totalmente católica sob o reinado de Luís, o 
Grande, afinal, há muito tempo aqueles que se dão este nome têm, por 
excelência, uma conduta horrorosa, de maneira que um homem honesto deveria 
considerar uma injúria ser chamado de católico e, depois do que vós acabais de 
fazer no Reino cristão, daqui em diante deveria ser a mesma coisa falar da 
Religião Católica ou da Religião das pessoas desonestas. Eu vos aconselho, 
Senhor, que exalteis o fato da França hoje ser totalmente católica, afinal, de 
acordo com o verdadeiro significado que essa palavra deve assumir, nenhum 
Reino jamais mereceu tanto tal título.290   
 

Logo, de acordo com a perspectiva aventada pelo escritor da segunda epístola, 

um indivíduo católico é também, inevitavelmente, desonesto. A improbidade que assola 

a França estende-se até mesmo a muitos de seus ex-correligionários, que preferiram 

abjurar do protestantismo de maneira oportunista, aceitando sem hesitações as 

vantagens oferecidas para aliciar nouveaux catholiques, como a “caixa de conversões.” 

Ora, esses indivíduos são os súditos ideais da “França totalmente católica”, um reino de 

hipocrisia: 

 
[...] Não falarei de modo nenhum daqueles que eram da religião antes das 
primeiras desordens e que, para conservar seus bens ou não serem mais 
expostos à insolência dos soldados, fizeram semblante de ter nos deixado. 
Deve-se desculpar a fraqueza de algumas pessoas, porém há outras que nada 
valem, dignas de serem acolhidas apenas na mais baixa sociedade; no entanto, 
[esses indivíduos] são muito bons para a [nova] Igreja que escolheram, afinal, 
se não fossem exímios tratantes, não teriam os títulos suficientes [...] para entrar 
em tão belo Corpo.291   

                                                 
289 Ibid, pág. 33. 
290 Ibid, pág. 33-34, grifos meus. Trecho original: « [...] Il est donc vrai, monsieur, que vous êtes à 
présent en France tous catholiques. Si on savait la force et la signification présente de ce mot-là, on 
n’envierait point à la France d’être toute catholique sous le règne de Louis le Grand, car l y a si 
longtemps que ceux qui se sont donné ce nom par excellence tiennent une conduite qui fait horreur, qu’un 
honnête homme devrait regarder comme une injure d’être appelé catholique et après ce que vous venez 
de faire dans le royaume très-chrétien, ce devrait être désormais la même chose que de dire la religion 
catholique et de dire la religion des malhonnêtes gens. Je consens donc, monsieur, que vous vous vantiez 
que la France est aujourd’hui toute catholique, car selon la véritable signification que doit avoir ce mot-
là, jamais royaume n’a mieux mérité ce titre. » 
291 Ibid, pág. 34. Trecho original: « [...] Je ne parlerai point de ceux qui étaient de la religion avant les 
derniers désordres et qui pour conserver leurs bien, ou pour n’être plus exposés à l’insolence du soldat, 
ont fait semblant de nous quitter. On doit excuser la faiblesse de quelques uns, mais il y en a d’autres qui 
ne valent rien, et qui seraient à peigne dignes d’être reçus dans la plus basse société ; ils sont néanmoins 
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Portanto, do rei ao simples camponês católico, todos os franceses são 

desonestos, cerca de 20 milhões de artífices e cúmplices de um terrível crime contra a 

liberdade religiosa de uma minoria: 

 
[...] É possível que, no meio de enorme multidão de pessoas, não houvesse pelo 
menos um homem honesto? Sim, é possível [...] Onde está o juiz dentre essa 
multidão assustadora de pessoas sentadas sobre flores de lis [magistrados reais] 
que não tenha aprovado [...] todas as baixas e indignas acusações, bem como as 
obliquidades desleais que acuaram aqueles da religião [huguenotes] durante 20 
anos? Onde está o prelado, cura, padre ou monge dentre essas legiões 
inumeráveis de pessoas da Igreja que enxameiam o reino, que não tenha sido o 
primeiro defensor desses procedimentos vergonhosos ou que não os tenha 
louvado, aprovado ou desejado? Onde está o homem da Corte que não tenha 
dito ‘Amém’ a tudo isto, onde está o burguês e o camponês que não tenha visto 
com uma perversa alegria o progresso dessas chicanas? Quando, enfim, cansou-
se da cavilação e apelou-se à violência, ao alojamento dos dragões [nas casas 
dos huguenotes], surgiu algum católico de espada, de toga ou de hábito, que 
tenha testemunhado sua desaprovação dessa maneira bárbara de conversão? Vós 
fostes todos cúmplices desses crimes? Aqueles que não os cometeram, os 
indicaram, louvaram ou, pelo menos, não os desaprovaram, e ficaram satisfeitos 
de vê-los perpetrados. Portanto vós fostes, sem nenhuma exceção, todos 
desonestos.292    

  

Em meio à multidão de culpados, a responsabilidade maior deve recair sobre o 

clero católico, grupo que instigou o movimento de intolerância contra os súditos da 

“RPR”: 

 
[...] Dentre todos esses culpados não encontro maiores criminosos que aqueles 
de vossa ordem [clero], uma vez que suas continuas incitações, suas arengas, 
seus panegíricos, suas deputações nos corpos e seus baixos embustes foram o 
óleo continuo que alimentou o fogo da perseguição chicaneira e que, 
finalmente, acendeu o acossamento dos dragões.293   

                                                                                                                                               
trop bons pour l’Église qu’ils ont choisie, et quand ils ne seraient que de grands fourbes ils auraient des 
titres suffisants [...] pour entrer dans un si beau Corps. » 
292 Ibid, pág. 35, grifos meus. Trecho original: « [...] Se peut-il bien faire que parmi une si grande 
multitude de gens,  il n’y ait pas eu honnête homme ? Oui, cela se peut, puisque cela est, car dites moi, 
que vous prie, où est le juge parmi cette multitude effroyable de gens assis sur les fleurs de lis qui n’ait 
lâchement accordé [...] à toutes les basses et indignes chicaneries, et à toutes les obliquités déloyales 
dont on a persécuté ceux de la religion pendant 20 ans ? Où est le prélat, où le curé, où le prêtre, où le 
Moine parmi ces légions innombrables de gens d’Église qui fourmillent dans le royaume, qui n’ait été le 
premier ressort de ces honteuses procédures, ou qui ne les ait louées, approuvées, ou souhaitées ? Où est 
l’homme de Cour qui n’ait dit Amen à tout cela, où le bourgeois et le paysan, qui n’ait vu avec une 
maligne joie les progrès de ces chicanes ? Et quand, enfin, on a été las de la chicane, et  qu’on s’est 
résolu d’en venir à la  violence et aux logements de Dragons, s’est-il trouvé un seul catholique d’épée, de 
robe, de froc, ou de tonsure, qui ait témoigné qu’il désapprouvait cette barbare manière de convertir ? 
Vous avez donc été tous les complices de ces crimes ? Ceux qui ne les ont pas commis, les ont conseillés, 
ou loués, ou du moins ne les ont pas désapprouvés et ont eu de la joie de les voir commettre. Ainsi vous 
avez tous été, sans excepter un seul, de très-malhonnêtes gens. »  
293 Ibid, pág. 35. Trecho original: « [...] Parmi tous ces coupables je n’en trouve pas de plus criminels que 
ceux de votre ordre, puisque leurs continuelles sollicitations, leurs harangues, leurs panégyriques, leurs 
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Em seguida, o reformado levanta a questão já apontada na primeira missiva, 

afirmando que, como são desonestos, os católicos crêem que todas as medidas tomadas 

contra os huguenotes foram legítimas, afinal, tiveram como epílogo o triunfo da 

“verdadeira religião.”294 O autor de La France toute catholique abomina a literatura 

militante católica do período pós-revogação que, a seu ver, procurava negar as ações 

violentas – como as conversões forçadas – que tiveram os protestantes como alvo295: 

 

[...] Se vossos autores tivessem um pouco de julgamento, perceberiam que seus 
ardis são somente capazes de impedir a [verdadeira] conversão daqueles que 
foram compelidos a assinar [sua abjuração do protestantismo]. De que maneira 
essas pessoas podem deixar de ter horror por uma religião que tanto as 
atormentou, e que nega, diante deles mesmos, que lhes tenha feito algum 
mal?296   

 

A explanação prossegue com uma veemente crítica à revogação do édito de 

Nantes e, por conseguinte, ao seu autor, Luís XIV. O caráter enganoso deste documento 

estaria expresso em sua última cláusula, destinada a se tornar letra morta: 

 

[...] A má-fé mais alarmante que se encontra nesse édito [...] está contida no 
último artigo [...] que muito solenemente promete a liberdade de consciência, 
sem tumulto ou empecilho. Entretanto, ao mesmo tempo em que o édito foi 
publicado, havia cidades onde os dragões forrageavam os domicílios das 
pessoas da religião [protestante].297   

 

                                                                                                                                               
députations en Corps, leurs basses flatteries ont été une huile continuelle qui a nourri le feu de la 
persécution chicaneuse et qui a enfin allumé la persécution Dragonne. » 
294 Ibid, pág. 36. 
295 Como enfatizou Elisabeth Labrousse, uma enorme quantidade de escritos católicos foi publicada na 
França durante a década de 1680, celebrando fastidiosamente a política real em relação aos huguenotes, 
uma propaganda que não apenas tentava demonstrar os benefícios da unificação religiosa, como também 
desmentir os fatos e comprovar que as abjurações dos reformados estavam sendo sinceras e espontâneas. 
Uma dessas obras certamente passou pelas mãos de Bayle, que resolveu reaproveitar seu título: La 
France toute catholique sous le règne de Louys le Grand, ou Entretiens De quelques Protestans François 
qui après avoir reconnu que leur Secte est impie & pernicieuse à l’État, prennent la belle resolution d’en 
hâter la ruine si heureusement entreprise par le Roi (1684), escrita por Jean Gautereau, convertido ao 
catolicismo em 1681. Cf. LABROUSSE, Elisabeth, 1973, pág. 13-18. 
296 Cf. BAYLE, Pierre. Op. Cit., pág. 39-40. Trecho original: « [...] Si vos Auteurs avaient un peu de 
jugement ils verraient bien que leurs flatteries sont seules capables d’empêcher la conversion de ceux 
qu’on a contraints de signer. Le moyen que ces gens-là cessent d’avoir en horreur une religion qui les a 
tant tourmentés, et qui leur nie en face à eux-mêmes qu’on leur ait fait aucun mal ? »  
297 Ibid, pág. 56. Trecho original: « [...] La mauvaise foi la plus criante qui se trouve dans cet édit [...] est 
contenue au dernier article [...] que promette plus solennellement la liberté de conscience, sans trouble ni 
empêchement. Néanmoins, dans le temps même que l’Édit se publia, il y avait des villes, où les dragons 
fourrageaient chez ceux de la Religion. » 



114 
 

O autor reitera sua condenação à suposta desonestidade do catolicismo que, com 

sua tirania sobre as consciências alheias, fez com que todas as religiões cristãs fossem 

vistas pelos povos pagãos como fraudulentas: 

 

[...] Ainda que, humanamente falando, vós não mereceis ser escusados, não 
posso deixar de lamentar vê-los em uma furiosa desproporção do espírito do 
cristianismo [...] que vós tornastes fétido [...] junto às outras religiões [...] não 
há nada de mais verossímil que o fato do nome Cristão ter se tornado 
justamente odioso aos infiéis, depois que eles descobriram o que vós valeis. Vós 
fostes, durante muitos séculos, a parte mais visível do cristianismo, portanto é 
por vós que se deveu julgar o todo. Ora, qual julgamento pode ser feito sobre o 
cristianismo, tendo por referência vossa conduta, senão que se trata de uma 
religião que ama o sangue e a carnificina, e que pretende violentar o corpo e a 
alma [...] para estabelecer sua tirania sobre as consciências [...] e que, quando 
não consegue persuadir daquilo que pretende, coloca tudo em uso, mentiras, 
falsos juramentos, dragões, juízes iníquos, chicaneiros e procuradores de 
processos maldosos, falsas testemunhas, carrascos, inquisições [...] dando a 
impressão ou crendo efetivamente que esses expedientes são permitidos e 
legítimos, uma vez que são úteis à propagação da fé.298 

  

O reformado não parece estar confiante de que conseguirá convencer seu 

destinatário acerca de seus erros, pois o cônego certamente acredita que a falsidade e a 

violência são vícios apregoados pelo Evangelho, ou seja, os fins justificam os meios. 

Logo, não há grandes diferenças entre os soldados das dragonadas de Luís XIV e os 

missionários católicos que disseminam sua religião nos espaços coloniais. Ambos levam 

o embuste e o espírito impetuoso do catolicismo consigo:  

 
[...] Qual grande impostura pode existir senão aquela de vossa Igreja [...] Ela 
envia [aos espaços coloniais] missionários que [...] para julgá-los 
caridosamente, querem instruir os infiéis sobre nossas verdades. Como vós 
crestes, ou pelo menos o praticam [...] que a falta de palavra não é um mal 
quando tem por objetivo a propagação da fé, eles usam com essas boas pessoas 
os argumentos que forem necessários para convencê-los, ou seja, sua única 
finalidade é reunir, o mais rápido possível, o maior número de adeptos das 

                                                 
298 Ibid, pág. 71. Trecho original: « [...] Quoi qu’humainement parlant vous ne méritiez pas qu’on vous 
plaigne, je ne laisse pas de vous plaindre de vous voir dans une si furieuse disproportion de l’esprit du 
christianisme [...] que vous avez rendu puant [...] auprès des autres religions. Il n’y a rien de plus vrai 
que le nom chrétien est devenu justement odieux aux infidèles, depuis qu’ils savent ce que vous valez. 
Vous avez été, pendant plusieurs siècles, la partie la plus visible du christianisme, ainsi c’est par vous 
qu’on a du juger du tout. Or quel jugement peut-on faire du christianisme, si on se règle sur votre 
conduite, ne doit-on pas croit que c’est une religion qui aime le sang et le carnage, qui veut violenter le 
corps et l’âme [....] pour établir sa tyrannie sur les consciences [...] en cas qu’elle n’ait pas l’adresse de 
persuader ce qu’elle veut, met tout en usage, mensonges, faux-serments, dragons, juges-iniques, 
chicaneurs et solliciteurs de méchants procès, faux-témoins, bourreaux, inquisitions [...] faisant semblant 
de croire qu’il est permis et légitime, parce qu’il est utile à la propagation de la foi. » 
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seitas que puderem e se, após isto, os outros não quiserem se converter, obrigá-
los pela força, de acordo com a máxima do Evangelho, “força-os a entrar.”299 
 

No encerramento de sua epístola, o reformado estabelece uma relação 

significativa entre as ambições de um eclesiástico católico e filósofo. Ora, se por um 

lado o filósofo é honesto e vive em busca da verdade – “o ser das coisas”, tomando 

Platão como referência –, o eclesiástico é corrupto e sustenta-se pelas aparências: 

 

[...] Teve-se razão de dizer de vós o contrário do que Platão falou a respeito dos 
filósofos (Nouvelles de la République des Lettres, 1685, p. 284), pois não 
acredito que pudesse haver maior infelicidade terrena do que um reino onde vós 
reinásseis ou onde aqueles que reinassem fossem padres. Estou tão ultrajado e 
indignado com vossas fraudulentas e violentas máximas, que se a República de 
Platão pudesse ser implantada em algum lugar, não teria a mesma opinião de 
um autor moderno, que declarou que não se transportaria para lá [...] e, 
transportado pela minha raiva com o triste estado a que vós reduzistes a 
qualidade de cristão, seguiria o exemplo de Averróis [pensador árabe do século 
XII], que exclamou: “que minha alma seja aquela dos filósofos, visto que os 
cristãos adoram aquilo que comem”, expressão a que acrescento: “visto que eles 
se comem uns aos outros, como lobos e ovelhas.”300 
 

                                                 
299 Ibid, pág. 72. Trecho original: « [...] Quelle plus-grande tromperie y peut-il avoir, que celle de votre 
Église [...] Elle envoie d’abord des missionnaires [...] qui, pour en juger charitablement, veulent instruire 
les infidèles de nos vérités. Comme vous croyez, ou du moins que vous le pratiquez [...] que la manque de 
parole n’est pas un mal, lorsqu’il sert à la propagation de la foi, ils [missionnaires] font accroire à ces 
bonnes gens, tout ce qu’ils croient le plus propre à les gagner, en un mot, leur fin unique est d’avoir 
bientôt le plus grand nombre de sectateurs qu’ils pourront et si après cela l’autre partie ne se veut pas 
convertir, de l’y contraindre par la force, selon la maxime de l’Evangile, contrains-les d’entrer. »  
300 Ibid, pág. 74-75. Trecho original: « [...] On a eu raison de dire (Nouvelles de la République des 
Lettres, 1685, p.284) de vous tout le contraire de ce que Platon a dit des Philosophes, car je ne crois pas 
que plus-grand malheur pût arriver sur la terre que si, ou vous régniez, ou ceux qui régneraient étaient 
prêtes. Je suis tellement outré et tellement indigné de vous frauduleuses et violentes maximes, que si la 
république de Platon se pouvoir établir quelque-part, je ne serais pas du goût d’un auteur moderne, qui a 
déclaré qu’il ne s’y transporterait pas, et peu s’en faut, que dans les transports de mon indignation, à la 
vue du triste état, où vous avez réduit la qualité de chrétien, je ne suive l’exemple d’Averroës qui s’écria, 
que mon âme soit celle des philosophes, vue que les chrétiens adorent ce qu’ils mangent, et moi j’ajoute, 
vue qu’ils se mangent les uns les autres, comme les loups les brebis. » 
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Na última correspondência, o huguenote moderado expõe suas ponderações a 

respeito das duas primeiras cartas, que compõem sua resposta ao interlocutor católico. 

Sua mensagem é concisa, mais extensa que a primeira epístola, porém mais curta que a 

segunda. Logo no primeiro parágrafo, o exilado assegura ao cônego que discorda de 

diversas opiniões de seu correligionário: 

 

[...] Vós ficareis satisfeito sem dúvida com a minha resposta, Senhor, uma vez 
que afirmo desde o princípio que vi, li e condenei o escrito que vós 
considerastes apropriado passar pelas minhas mãos, de maneira a dispor do meu 
julgamento. Eu quero acreditar, como vós me insinuastes, que vós vos armastes 
de alguns sinais da cruz enquanto líeis essa carta, sobretudo nas passagens [...] 
contra a religião em geral. Esses trechos me desagradaram profundamente, de 
modo que fui, assim que pude, conversar pessoalmente com nosso amigo, o 
autor do escrito, para censurá-lo da maneira adequada.301 
 

A primeira censura feita ao seu coirmão concerne à relação entre catolicismo e 

desonestidade: 

                                                 
301 Ibid, pág. 75. Trecho original: « Vous serez satisfait sans doute de ma réponse, Monsieur, puisque je 
vous dis dès l’entrée que j’ai vu, lu, et condamné l’écrit qu’il vous a plu de faire passer par mes mains, 
pour en avoir mon jugement. Je veux croire, comme vous me l’insinuez, que vous vous êtes armé de 
quelques signes de croix en lisant cette lettre-là, dans les lieux, surtout [...] contre la réligion en général. 
Ces endroits-là m’ont for déplu, et j’ai été aussitôt trouver notre ami l’auteur de l’écrit, pour le censurer 
de la belle manière. » 

Fig. VI) Les nouveaux missionnaires, litografia de G. Engelmann (1788-1839), 
representando uma conversão forçada. Acima da arma do soldado, lê-se: “razão 
invencível.”  
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[...] Não há quem não saiba que existe na França uma infinidade de pessoas 
honestas de todo sexo, condição ou profissão, que compartilharam 
generosamente nossas misérias [...] distingamos, portanto, e não declamemos, 
como fez [o autor da] carta, que não houve um único homem honesto na França. 
[Tal afirmação] é exagerada, bastando dizer isto daqueles que chamamos de 
“Convertedores”, ou seja, daqueles que executaram as ordens da Corte, que 
sugeriram os meios a serem empregados ou que incitaram o rei a fazer tudo o 
que fez. E a única coisa que pode ser dita sobre os demais [franceses] é que não 
tiveram coragem de censurar abertamente [...] aquilo que seus corações 
desaprovavam. Esta é indubitavelmente uma reprimenda a ser feita a muitos 
magistrados, que julgaram os processos dos nossos templos e ministros.302 
 

Em seguida, o huguenote indaga seu amigo católico – que considera um 

“homem muito honesto” – se ele “aprova que seja publicado todos os dias em Paris, que 

o rei anulou o calvinismo empregando apenas as vias da ternura e da caridade cristã?”303 

Não obstante as medidas promovidas pelo monarca – como os decretos exprobratórios, 

dragonadas e a revogação do édito de Nantes – o autor da terceira epístola reprova o 

direito de resistência dos súditos: “desejo do fundo de meu coração que nossos 

escritores contenham-se em uma moderação irrestrita, sem jamais perder o respeito que 

é devido aos grandes monarcas.”304 Para justificar sua opinião, o autor não utiliza 

teorias de obediência de seus correligionários – como o Traité du pouvoir absolu des 

souverains de Elie Merlat –, mas o Traité de Morale, escrito pelo filósofo cartesiano 

Mallebranche, católico: 

 

[...] Em sua Moral [Tratado de moral], no capítulo XX da segunda parte [...] o 
autor diz claramente que não se deve atrelar nosso respeito e estima à amizade 
que as pessoas nos demonstram, mas ao seu mérito absoluto, de onde conclui 
que ainda “que nós possamos faltar com a boa-vontade em relação aos nossos 
perseguidores, sem faltar com nossos deveres a seu respeito, a perseguição que 
eles nos promovem não deve de maneira nenhuma, por si mesma, diminuir a 
estima que lhe devemos; ela deve, ao contrário, aumentá-la, e precisamos 
fornecer marcas mais sensíveis e frequentes disso.” Eis a única coisa que 

                                                 
302 Ibid, pág. 77 e 83, grifos meus. Trecho original: « [...] Il n’y en a point qui ne sache, qu’il y a en 
France une infinité d’honnêtes gens de toute sexe, de toute condition et de toute profession,  qui ont 
compati généreusement à nos misères  [...] distinguons donc et n’allons pas déclamer, comme fait la 
lettre, qu’il n’y a pas eu un seul honnête homme en France. C’est en trop  dire, il suffit  d’affirmer cela de 
tous ceux qu’on appelle convertisseurs, je veux  dire, ou qui ont exécuté les ordres de la Cour, ou qui ont 
inspiré les moyens à employer, ou qui ont poussé le roi à faire ce qu’il a fait. Et toute ce qu’on peut dire 
des autres, c’est qu’il n’ont pas eu le courage de désapprouver ouvertement [...] ce que leur coeur 
désapprouvait. C’est sans doute un reproche à faire à beaucoup de magistrats, qui ont jugé les procès de 
nos temples et de nos ministres. » 
303 Ibid, pág. 77. Trecho original: « [...] Approuvez-vous que l’on publie tous les jours à Paris, que le roi 
a détruit le calvinisme sans y employer que les voies de la douceur et de la charité chrétienne ? » 
304 Ibid, pág. 82. Trecho original: « [...] Je souhaite de tout mon coeur que nos écrivains se contiennent 
dans une modération achevée et qu’ils ne perdent jamais le respect qui est dû aux grands monarques. » 



118 
 

aconselhei nosso homem a estudar e praticar, de tudo o que está contido nos 
escritos desse filósofo.305 
 

A despeito de sua admiração pelo cônego, o huguenote não deixa de condenar 

seu discurso fervoroso e intolerante: 

 

[...] Percebo, Senhor, que vós fazeis um grande elogio de vossa moderação de 
estilo e, inversamente, mencionais [...] nossa “heresia funesta.” Ora, se a Igreja 
vos ensinou outra linguagem, como não vos instruiu a tratar docemente os 
demais cristãos por vossas ações? Sinceramente, isto é considerável. A Igreja 
vos ensinou, de um lado, a forçar as pessoas pelas prisões, banimentos, 
sequestros de crianças e desaparecimento dos bens entregues aos dragões, o 
último dos suplícios, a entrar em seu seio, e depois vos colocou na boca e na 
ponta da pena palavra doces como o mel.306 

 

Finalmente, como a honestidade – valor mais importante para a constituição e 

conservação da comunidade política – não se subordina à religião, a França não precisa 

ser “totalmente católica” ou “totalmente protestante” para promover o bem-estar de seus 

habitantes. A ‘bandeira’ erguida pelo autor da terceira epístola – que, a meu ver, 

reproduz a opinião de Bayle, que ficaria mais clara no Commentaire philosophique 

(1687)307 – é para que os franceses não conduzam suas diferenças religiosas à sociedade 

civil. Afinal, até mesmo aqueles que não professam a “verdadeira religião” – expressão 
                                                 
305 Ibid, pág. 82. Trecho original: « [...] La Morale [de Mallebranche] dans le 20.Chapitre de la 2.partie 
[...] l’Auteur dit si bien, qu’il ne faut pas régler notre respect et notre estime sur l’amitié que les gens 
nous portent, mais sur leur mérite absolu, d’où il conclût « qu’encore que nous puissions en quelque 
manière manquer de bien veuillance pour nos persécuteurs, sans manquer à nos devoirs à leur égard, la 
persécution qu’ils nous font ne doit point, par elle-même, diminuer l’estime que nous leur devons, elle 
doit au contraire l’augmenter en ce sens, que nous devons leur en donner des marques plus-sensibles et 
plus-fréquentes. » Voilà la seule chose que j’ai conseillé à notre homme d’étudier, et de pratiquer de tout 
ce qui est contenu dans les Écrits de ce Philosophe. » 
306 Ibid, pág. 82. « [...] Je vois, Monsieur, que vous vous faites un grand honneur de votre modération de 
style, par opposition, dites-vous [...] notre « hérésie funeste. » Mais si l’Église vous a appris un autre 
langage, d’où vient qu’elle ne vous apprend pas à traiter doucement par vos actions les autres 
chrétiens ? Sans mentir ceci est considérable. L’Église vous apprend d’un côté de forcer les gens par les 
prisons, les bannissements, l’enlèvement des enfants, la dissipation des biens livrés aux dragons, le 
dernier supplice même, à entrer dans son giron, et puis après elle vous me dans le bouche et au bout de 
la plume des paroles douces comme du  miel. » 
307 Embora também haja traços de Bayle – em menor grau – na segunda epístola. Em 1686, o filósofo 
mostrava-se dividido entre o rancor pelas violências cometidas aos seus correligionários – em especial, ao 
seu irmão – e sua crescente apologia à tolerância civil entre os seguidores das diferentes religiões. Essa 
segunda opinião tornar-se-ia hegemônica no Commentaire Philosophique, publicado no ano seguinte. Em 
todo caso, vale lembrar, tomando por empréstimo as palavras de Elisabeth Labrousse, que “este gênero de 
composição [colóquio] era comum na época e agradava a Bayle, permitindo-lhe expor diversos pontos de 
vista, sem o compromisso de concluir ou de assumir uma posição definida, iniciativa que este admirador 
de Erasmo e Montaigne preferia deixar ao seu leitor.” Cf. LABROUSSE, Elisabeth, 1973, pág. 19. 
Trecho original: « [...] Ce genre de composition, courant à l’époque, plaisait à Bayle à qui il permettait 
d’exposer divers points de vue, sans l’obliger à conclure ni à prendre une position tranchée, initiative 
que cet admirateur d’Érasme et de Montaigne préfère toujours laisser à son lecteur. » Pessoalmente 
penso que Bayle, ávido leitor dos autores antigos, percebeu que o modelo de diálogo socrático era 
adequado para expor suas ideias mestras. 
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utilizada por católicos e protestantes – podem apresentar costumes louváveis. Destarte, 

o remetente da última carta, homem de espírito temperado, recusa as opiniões sectárias 

e radicais de seus colegas. Em primeiro lugar, a sujeição da moral à doutrina católica 

proposta pelo cônego. E, finalmente, a resposta não menos intransigente do autor da 

segunda epístola, que classificou todos os seguidores do catolicismo como pessoas 

desonestas.308 Ora, a solução reside na distinção entre fé e moral, que tem como 

premissa a separação das esferas temporal e espiritual: 

 

[...] Aquele que vos escreveu relembrou-me, quando defendi o grande número 
de pessoas honestas que nós dois encontramos entre os católicos da França, que 
todos os senhores tinham agido [contra os protestantes] não apenas como 
católicos, mas também como franceses, e que é necessário ter maior estima por 
um homem instruído pelas regras de civilidade e honestidade francesas do que 
por aquele instruído pelo cura no catecismo da religião. Eu fiz pouco caso de 
sua distinção, porém ele me mostrou um caderno traduzido do inglês, onde se 
encontra tal reflexão. É um livro, Senhor, por meio do qual posso responder ao 
que vós alegastes de Santo Agostinho. Nele há um sábio presbiteriano, bom 
filósofo, que realiza um comentário filosófico sobre estas palavras da parábola, 
“força-os a entrar”, que ainda não foi impresso. Traduzimo-lo para nossa língua. 
Emprestaram-me alguns [de seus] cadernos, que li com singular prazer. Os 
ingleses são pessoas que têm os espíritos mais profundos e meditativos do 
mundo. Eu penso que jamais se provou tão bem que toda coerção é viciosa e 
contrária à razão e ao Evangelho em matéria de religião [...] Eu anteciparei o 
máximo que for possível a total tradução e impressão dessa obra. Estou seguro 
que muitos católicos a aprovarão, não obstante o espírito dominante das pessoas 
de vosso grupo [clero]. Li em um dos historiadores de Luís XIII [Jean Baptiste 
Le Grain] que, no dia 4 de agosto de 1616, foi registrada no Parlamento uma 
carta patente do rei, pela qual Sua Majestade declarava que “não tinha incluído 
seus súditos da ‘RPR’ em seu juramento e protestação [...] de empregar sua 
espada e os meios para extirpação das heresias”, declaração que desagradou 
bastante aqueles que, sob o pretexto da religião, fomentam de mão e mão, de pai 
em filho, as divisões que favorecem as práticas daqueles que querem somente a 
invasão do Estado, mas que não foi, de modo nenhum, considerada 
extravagante pelos bons franceses, que amam a grandeza do rei e a paz de sua 
pátria.309  

                                                 
308 Para Myriam Yardeni, Bayle abriu as portas para um “autêntico patriotismo protestante e francês”, 
resultado de sua ideia de “moral natural e universal.” Cf. YARDENI, Myriam. Op. Cit., pág. 44 e 103. 
309 Cf. BAYLE, Pierre. Op. Cit., pág. 83-84, grifos meus. Trecho original: « [...] Celui qui vous a écrit 
m’a soutenu, quand je lui ai représenté le grand nombre d’honnêtes-gens, que nous avons trouvés lui et 
moi parmi les Catholiques de France, que tous ces Messieurs avaient agi en cela non pas comme 
Catholiques simplement, mais comme français, et qu’il faut faire plus de fond sur un homme, entant 
qu’instruit des règles de la civilité et de l’honnêteté française, qu’entant qu’instruit par son curé dans le 
catéchisme de la religion. Je me suis moqué de sa distinction, mais il m’a montré un cahier traduit de 
l’anglais, où cette pensée se trouve. C’est un livre, monsieur, où je vous renvoie pour répondre à ce que 
vous m’alléguez de S.Augustin. Il y a ici un savant Presbytérien bon philosophe qui a fait un 
Commentaire philosophique sur ces paroles de la parabole, constrain-les d’entrer lequel commentaire 
n’est pas encore imprimé. On le traduit en nôtre langue. On m’en a prêté quelques cahiers, que j’ai lus 
avec un singulier plaisir. Les anglais sont les gens du monde que ont l’esprit le plus-profond, et les plus-
méditatif. Je ne pense pas que jamais on ait mieux prouvé que toute contrainte est vicieuse et contraire à 
la raison et à l’Évangile en matière de religion. St. Augustin, et les 2.lettres auxquelles on nous renvoie y 
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Avis important aux refugiez sur leur prochain retour em France310 é um escrito 

de controvérsia política publicado anonimamente, atribuído a Pierre Bayle. Conforme 

mencionei anteriormente, foi por causa desse libelo que o filósofo huguenote acabou 

perdendo sua cadeira de professor na escola ilustre de Roterdã, após ter sido condenado 

em um processo movido por seu ex-colega e adversário ferrenho, o ministro Pierre 

Jurieu. Bayle, por sua vez, negou envolvimento na elaboração do livro até o último dia 

de sua vida. Deste modo, tendo em vista a polêmica a respeito da autoria do Avis, penso 

que seja relevante evocar alguns estudos que trataram dessa questão.  

Élisabeth Labrousse, na introdução de uma versão moderna de France toute 

catholique, afirma que o manuscrito do Avis não pertencia inicialmente a Bayle. 

Todavia, a filósofa francesa, que dedicou a maior parte de sua trajetória acadêmica ao 

estudo da vida e obra do pensador huguenote, reconhece sua participação direta na 

redação e edição da versão definitiva do livro.311 Gerald Cerny, que publicou um estudo 

sobre as ideias de Jacques Basnage – fiel amigo de Bayle –, também admite que o 

filósofo foi protagonista na composição do Avis. Sua conclusão baseia-se na leitura de 

correspondências trocadas entre Basnage e Pierre Desmaizeaux, biógrafo que tinha 

recebido a incumbência de elaborar as memórias de Bayle, alguns anos depois de seu 

falecimento. O manuscrito do Avis pertenceria então a Daniel Larroque, escritor 

conhecido do filósofo. No entanto, Bayle interveio drasticamente na obra, redigindo seu 

prefácio – Avertissement au lecteur – e realizando diversas alterações no texto original, 

ao longo do processo de edição.312 Manuel B. Lucas confirma todas essas hipóteses e 

traz novas informações, sublinhando que  

 

                                                                                                                                               
sont abîmez, et on lui fait voir que s’il n’avait pas mieux raisonné contre les hérétiques de son siècle que 
pour les Persécuteurs, les Conciles qui ont condamné Pélage sur le rapport, et ouï sur ce les conclusions 
de S.Augustin, auraient été bien faciles à contenter ou à mécontenter. Je hâterai le plus qu’il me sera 
possible la traduction et l’impression de cet Ouvrage. Je suis sûr qu’il se trouvera bien des Catholiques, 
qui l’approuveront nonobstant l’esprit dominant des personnes de votre robe. J’ai lu dans un des 
Historiens de Louis XIII (Jean Baptiste le Grain, p. 299) que lors que le jeudi 4 août 1616 eut enregistré 
au Parlement une lettre patent du roi, par laquelle S.M. déclarait qu’elle n’avait pas entendu comprendre 
ses sujets de la RPR au serment et protestation [...] d’employer son épée et moyens pour l’extirpation des 
hérésies, cette déclaration deplut à la vérité à ceux, qui sous prétexte de Religion fomentent de main en 
main, et de père en fils les division, et favorisent les pratiques de ceux qui ne veuillent, qu’à l’invasion de 
l’État, mais qu’elle ne fut aucunement trouvée extravagante par les bons François, qui aiment la 
grandeur du Roi et la paix de leur Patrie. »  Para o interlocutor huguenote, o exame das Escrituras está 
acima da autoridade de Santo Agostinho.  
310 BAYLE, Pierre. Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France. Amsterdam: Jacques 
Le Censeur, 1690. 
311 Id, 1973, pág. 24. 
312 Cf. CERNY, Gerald. Op. cit., pág. 116. 



121 
 

[...] Se Jurieu atribuiu o Avis a Bayle, nele encontrando motivos para um ódio 
que nunca se extinguiria, é preciso dizer que, no entanto, não existe nenhuma 
prova absoluta de que seu autor fosse Bayle, coisa que ele próprio sempre 
desmentiu. No entanto, os argumentos que nos permitem atribuir-lhe a 
composição [da obra] são tão sólidos que podemos afirmar que há uma grande 
possibilidade [de que ele estivesse envolvido na publicação do livro]. Sem 
dúvida nenhuma, [Avis] traduz suas ideias sobre a matéria [política] e está na 
mesma linha de um breve panfleto anterior, Réponse d’un nouveau converti, 
cuja atribuição a Bayle não deixa dúvida. Além disso, um detalhe que Jurieu 
sempre desconheceu e que veio à luz muito depois da morte dos dois 
adversários, como consequência de uma investigação feita em Londres por 
Desmaizeaux, biógrafo de Bayle, foi que [o filósofo] tinha enviado o 
manuscrito do Avis, escrito por sua própria mão, a Moetjens, impressor de Haia, 
que o editou. Além disso, pode-se admitir que a primeira ideia do panfleto veio 
de Daniel Larroque, um amigo de Bayle que tinha confiado seu escrito ao 
filósofo antes de sair da Holanda, encarregando-o de revisá-lo e publicá-lo. 
Como se vê, tal hipótese imputa a Bayle total responsabilidade pelas ideias 
defendidas no Avis, cujo estilo e empenho delatam muito mais Bayle que o 
medíocre escritor que foi Larroque.313 

 

Pessoalmente, compartilho as opiniões dos referidos autores: Bayle esteve 

diametralmente envolvido na elaboração de Avis important aux refugiez. Não pretendo 

discorrer sobre seu grau de participação, afinal, autor ou coautor, o filósofo empenhou-

se para que o escrito fosse publicado. A partir daqui, exporei as questões fundamentais 

desse polêmico documento.  

O livro está dividido em duas partes. A primeira é composta por um 

Avertissement au lecteur redigido pelo editor huguenote, que justifica brevemente a 

reprodução integral de Avis important aux refugiez, libelo que lhe fora enviado por um 

amigo católico francês, segunda seção do documento:  

 

[...] Um de meus antigos amigos é o seu autor, advogado de título, mas que se 
ocupou menos com a advocacia do que com a leitura dos livros de controvérsia. 
A diferença de religião jamais impediu que houvesse entre nós uma grande 

                                                 
313 Cf. LUCAS, Manuel Benavides. Op. cit., pág. 48. Trecho original: “El Avis important aux refugiés 
(1690) plantea un problema un tanto distinto: si Jurieu lo atribuyó finalmente a Bayle, encontrando en él 
motivos para un odio que ya nunca se extinguiría, hay que decir, no obstante, que no existe prueba 
absoluta de que su autor fuera Bayle, cosa que éste siempre desmintió. Pero los argumentos que permiten 
atribuirle su composición son de tal peso que se puede hablar a este propósito de una gran probabilidad; 
sin duda ninguna traduce las ideas de Bayle sobre el particular, pues está en la misma línea que un corto 
panfleto anterior, Réponse d’un nouveau converti cuya atribución a Bayle no admite duda; además, y es 
un detalle que Jurieu siempre desconoció, pues vio la luz mucho después de la muerte de los dos 
adversarios como consecuencia de una investigación hecha desde Londres por Desmaizeaux, el biógrafo 
de Bayle, éste había enviado el manuscrito del Avis escrito de su propia mano a Moetjens, el impresor de 
La Haya que lo editó. Se puede admitir a lo más que la primera idea del panfleto proviniera de Daniel 
Larroque, un amigo de Bayle que habría confiado su escrito al filósofo antes de salir de Holanda, 
encargándole que lo revisara y publicara. Como se ve, esta hipótesis deja a Bayle la total 
responsabilidad de las ideas sostenidas en el Avis, cuyo estilo y garra delatan más bien a Bayle que al 
mediocre escritor que era Larroque.” 
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amizade [...] ele me escolheu dentre vários refugiados de seu conhecimento para 
tornar-me depositário de uma pilha de indignidades que derramou sobre o papel 
com profunda agressividade, contra o corpo dos protestantes e aqueles que 
buscaram fora da França [...] um asilo para servir a Deus de acordo com a 
pureza da fé.314  

 

O prefaciador mostra-se um indivíduo bastante ponderado, semelhante ao 

interlocutor da terceira epístola de Ce que c’est que la France toute catholique. A 

intransigência do seu amigo católico não poderia, de forma nenhuma, resultar em uma 

réplica destemperada. Bayle esboça uma crítica sutil à postura sectária de seus 

coirmãos, como Jurieu: 

 

[...] Não acreditei de maneira nenhuma que as marcas dessa indignação que vi 
recair sobre mim e meus irmãos no escrito que me foi endereçado fossem uma 
renúncia da [nossa] amizade, que me desse o direito de replicar, ao mesmo 
estilo, ataques tão ultrajantes.315 

 

O estilo adotado no Avis é similar ao de France toute catholique, ou seja, Bayle 

espalha dúvidas e não apresenta conclusões, legando aos seus leitores o encargo de 

inferir se as doutrinas políticas protestantes, retomadas após a revogação, eram 

realmente profícuas, ou teriam como efeito a anulação de qualquer chance de 

restabelecimento da religião reformada na França: 

 

[...] Como a elaboração da minha réplica demanda muitas pesquisas e uma 
grande quantidade de tempo, não sei se ficará concluída até o final deste ano. 
Portanto, esse é o motivo pelo qual publico somente esse Avis aux réfugiez, 
ansiando que, em meio a tantos irmãos que possuem o talento de escrever bem e 
a facilidade de publicar [suas ideias], surgirá alguém capaz de reter os principais 
assuntos e de redigir uma resposta sumária ao que nele há de mais importante 
[...] Estou ciente, pelo relato de pessoas recém-chegadas da França e por cartas 
recebidas de diversas localidades do reino, que nossos inimigos têm se servido 
de alguns libelos que imprimimos na Holanda para incitar as populações contra 
nossos irmãos, representando os refugiados como monstros ignorantes e 
caluniosos, que odeiam a França; há clérigos que extraem trechos de alguns dos 
nossos escritos [...] para produzir [...] uma aversão irreconciliável que atinge o 

                                                 
314 Cf. BAYLE, Pierre, 1690, « Avertissement au lecteur », pág. 2-3, grifos meus. Trecho original: « [...] 
C’est un de mes anciens amis qui en est auteur, avocat de titre, mais qui s’est moins occupé au barreau, 
qu’à la lecture des livres de controverse. La diversité de religion n’a jamais empêché qu’il n’y ait 
toujours entre nous beaucoup d’amitié [...] il me choisit entre plusieurs réfugiés de sa connaissance pour 
me rendre le dépositaire d’un tas d’indignités qu’il a versées sur le papier avec la dernière aigreur, tant 
contre le corps des Protestants, que contre ceux qui ont cherché hors de France [...] un asile pour y 
servir Dieu selon la pureté de la foi. »  
315 Ibid, « Avertissement au lecteur », pág. 3-4. Trecho original : « [...] Pour moi je n’ai point cru que les 
marques de cette indignation que j’ai vu rejaillir sur moi et sur tous mes frères dans l’écrit qu’on m’a 
adressé ne fussent une renonciation d’amitié qui me donnait droit de repousser en même style des 
attaques si outrageuses. » 



123 
 

gabinete do rei [...] o autor das cartas [...] prestou um serviço significativo à 
causa [protestante].316 

 

Encerrada a breve introdução, inicia-se a transcrição do libelo remetido pelo 

católico. Logo nas primeiras linhas do Avis, os prognósticos escatológicos de Jurieu, 

que suscitaram grandes esperanças entre os huguenotes após a revogação, são 

ironizados. Ademais, o autor317 sugere que Luís XIV estaria disposto a readmitir os 

súditos da “RPR” em seu reino: 

 

[...] Eis, meu caro Senhor, o ano de 1689 terminado, sem que nada de muito 
memorável tenha ocorrido. Vós prometestes inúmeras maravilhas nesse ano, 
que ele seria fatal à Igreja Romana, e mais funesto ainda à França, que veríamos 
[...] revoluções miraculosas [...] Inversamente, vistes todas as coisas 
transcorrerem tão normalmente e unanimemente [...] é certo que o 
acontecimento que vós consideráveis o mais inevitável, a saber, vosso 
restabelecimento, acabou não ocorrendo [...] Eis, no primeiro dia do ano de 
1690, uma carta pela qual vos felicito do fundo de meu coração, com as 
favoráveis inclinações que dizem estar no espírito do rei para o 
restabelecimento de vosso partido.318  

 

A despeito de seu zelo religioso, o católico fornece contínuas provas de sua 

simpatia pelos reformados, afirmando que pretende rever seus amigos exilados em 

breve. O autor do folheto mostra-se favorável ao restabelecimento do regime de 

tolerância civil na França, condição que já tinha sido garantida pelo édito de Nantes: 

 

                                                 
316 Ibid, « Avertissement au lecteur », pág. 9-10. Trecho original: « [...] L’étendue de ma réponse qui 
demande beaucoup de recherches, et tant de temps que je ne sais si elle pourra être prête pour la fin de 
cette année, qui est cause que je publie seul cet Avis aux Réfugiez, espérant que parmi tant de nos frères 
qui ont le talent de bien écrire, et la facilité des presses, il s’en trouvera qui sachant de quoi il est 
question, feront une réponse sommaire à ce qu’il y a de plus important [...]  Je sais et de la bouche de 
gens venus depuis peu de France et par des lettres reçues de divers endroits de ce royaume, que nos 
ennemis se servent de quelques feuilles volantes qu’on imprime en Hollande, pour animer les peuples 
contre nos frères, et pour représenter les réfugiés comme des monstres de médisance, de calomnie ; de 
haine contre la France, qu’il y a des moines qui font des extraits de quelques-uns de nos écrits [...] pour 
produire [...] une aversion irréconciliable qui aille jusques dans le Cabinet du Roi [...] l’auteur des 
lettres [a fait] un service signalé à la Cause. »  
317 Na análise da segunda parte do documento, a palavra “autor” refere-se ao católico que supostamente 
remeteu o Avis ao editor huguenote.  
318 Ibid, pág. 1-3. Trecho original: « [...] Voici, Mon cher Monsieur, l’année 1689 expirée, sans qu’il soit 
rien arrivé de fort mémorable. Vous vous promettiez monts et merveilles dans cette année là ; qu’elle 
serait fatale à l’Église romaine en général, plus fatale encore à la France ; qu’on ne verrait [...] 
révolutions miraculeuses. Vous avez vu au contraire toutes choses rouler si naturellement, si unaniment 
[...] est-il certain que l’affaire que vous regardiez comme la plus immanquable, savoir vôtre 
rétablissement, n’est point arrivée [...] Voici dés le premier jour de l’an 1690 une lettre où je vous félicite 
de tout mon coeur, des favorables dispositions qu’on dit être dans l’esprit du roi pour le rétablissement 
de votre parti. » 
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[...] Não vos asseguro, senhor, que todas as pessoas se alegram [com uma 
eventual reaceitação dos huguenotes]; encontrar-se-ão ignorantes e falsos sábios 
que condenarão a tolerância de vossa seita no reino do rei cristão [...] porém, de 
maneira geral, vos respondo que as pessoas mais moderadas das três ordens do 
reino aprovarão que vos concedam uma honesta liberdade, pois não pareceu 
adequado ao Espírito Santo endossar as intenções que tiveram de vos reunir à 
Igreja Católica. Vós não podeis conceber o prazer que sinto desde já, 
imaginando que vós não sereis os últimos a retornar [à França]. Eu praticamente 
não falo de outra coisa com meus amigos, e não são poucos aqueles que 
perderam, com a supressão do édito de Nantes, alguma pessoa que amavam e 
estimavam imensamente, não obstante a diferença de religiões, o que faz com 
que fiquemos muito felizes com as novidades favoráveis que surgem sobre 
vosso assunto. Portanto, estejais preparados para receber [...] em vosso retorno à 
França, mil carinhos e mil abraços daqueles que são unidos, por um zelo 
inviolável, à comunhão da Igreja Católica.319 

 

No entanto, a despeito de seu anseio por ver os huguenotes retornarem à França, 

o católico condena arduamente suas publicações no exílio. Os alvos do autor são os 

“escritos satíricos” e os “libelos difamatórios”, frutos da “doutrina sediciosa” dos 

reformados:  

 

[...] Porém, peço permissão para vos aconselhar uma coisa. Vós, Senhor e todos 
seus coirmãos refugiados nos diversos países estrangeiros, deveríeis fazer uma 
espécie de quarentena antes de colocar os pés na França, a fim de vos purificar 
do malfazejo ar que inalastes nos locais de vosso exílio, que vos infectou com 
duas doenças muito perigosas e bastante odiosas; uma delas é o espírito da 
sátira, e a outra é certo espírito republicano, que não faz menos do que 
introduzir a anarquia no mundo, o maior dos desastres da sociedade civil. Eis os 
dois pontos sobre os quais tomo a liberdade de vos falar como amigo.320 

 

                                                 
319 Ibid, pág. 3-5. Trecho original: « [...] Je ne vous assure pas, que tout le monde s’en réjouisse ; il se 
trouvera toujours des ignorants et de faux savants qui condamneront la tolérance de votre secte dans le 
royaume du roi très-chrétien [...] mais je vous réponds qu’en général tout ce qu’il y a de plus raisonnable 
dans les 3. Ordres du Royaume approuveront qu’on vous laisse une honnête liberté, puisqu’il n’a pas 
semblé bon au S.Esprit de seconder les intentions qu’on a eues de vous réunir à l’Église catholique. Vous 
ne sauriez croire le plaisir que je ressens par avance en m’imaginant que vous ne serez pas des derniers 
à revenir. Je ne parle presque d’autre chose avec mes amis et je ne vois guère de gens qui n’aient perdu 
par la suppression de l’Édit de Nantes quelque personne qu’ils aimaient, et qu’ils estimaient infiniment, 
malgré la différence des religions, ce qui fait qu’ils s’entretiennent avec beaucoup de joie des nouvelles 
favorables qu’on débit sur votre sujet. Ainsi, Monsieur, préparez vous [...] à recevoir à votre retour en 
France, mille caresses et mille embrassements de ceux mêmes qui sont attachez avec un zèle inviolable à 
la communion de Église catholique. » 
320 Ibid, pág. 5-6. Trecho original: « [...] Mais permettez moi de vous avertir d’une chose, vous monsieur, 
et tous vos confrères réfugiés en divers pays étrangers, c’est de faire une espèce de quarantaine avant de 
mettre le pied en France, afin de vous purifier du mauvais air que vous avez humé dans les lieux de votre 
exil, et qui vous a infecté de deux maladies très dangereuses et tout à fait odieuses, l’une est l’esprit de 
satyre, l’autre un certain esprit républicain qui ne va pas à moins qu’à introduire l’anarchie dans le 
monde, le plus grande fléau de la société civile. Voilà deux points sur lesquels je prends la liberté de vous 
parler en ami. » 
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Concentrarei minha análise na crítica dirigida aos discursos políticos dos 

reformados que, indubitavelmente, nos permite identificar as divergências com outras 

passagens da presente dissertação, em especial a teoria da soberania popular proposta 

por Jurieu, que expus na seção anterior desse capítulo. O mensageiro católico revela 

sem rodeios a questão sobre a qual pretende arrazoar, ratificando, desde o início, sua 

condenação das teorias contratualistas protestantes:     

 

[...] O segundo ponto deste discurso é ainda mais importante que o primeiro, e 
diz respeito a um mal do qual é muito mais necessário que vós sejais bem 
curados, afinal, não sei o que seria da sociedade civil se nos conduzíssemos a 
partir de tantos dogmas sediciosos que vós disseminais em uma infinidade de 
pequenos escritos que, de maneira análoga às diferentes retas tiradas de pontos 
distintos de uma mesma circunferência, atingem o mesmo centro, seu ponto 
capital, “que os soberanos e súditos obrigam-se reciprocamente por via de 
contrato à observação de certas coisas, de tal maneira que, se os soberanos 
venham a descumprir o que prometeram, os súditos encontram-se livres de seu 
juramento de fidelidade, podendo escolher novos governantes, seja porque o 
povo desaprova a falta de palavra do soberano, seja porque a maior e mais 
considerável parte do reino consente [sua deposição].” Não é difícil vos provar 
que essas são as verdadeiras pretensões de vossos autores, pois eles sustentam 
que, após a revogação dos éditos que vos foram acordados solenemente, é 
permitido que vós vos insurjais e alieis com os inimigos que fazem irrupções 
sobre nossas fronteiras, mesmo que notoriamente vós sejais na França a menos 
considerável das partes [do reino], e que o restante dos súditos tenha dado seu 
consentimento à supressão desses éditos. Ainda que seja verdade que inúmeros 
católicos ficariam satisfeitos se vos concedessem novamente um édito de 
tolerância, é ainda mais certo que a quantidade de pessoas que consideram esta 
ideia muito desagradável é incomparavelmente maior, e não há nenhum católico 
que não esteja pronto para se submeter à vontade do rei, caso ele queira manter 
as coisas como estão, depois do édito revogatório.321  

 

                                                 
321 Ibid, pág. 70-72. Trecho original: « [...] Le second point de ce discours est encore plus important que 
l’autre, et regarde un mal dont il est beaucoup plus nécessaire que vous paraissiez bien guéris, car que 
deviendrait la société civile si l’on se réglait sur tant de dogmes séditieux que vous répandez dans une 
infinité de petits écrits, et qui comme autant de lignes tirées de différents points de la même 
circonférence, aboutissent tous à ce centre et à ce point capital, c’est que les souverains et les sujets 
s’obligent réciproquement et par voie de contracte à l’observation de certaines choses, de telle manière 
que si les souverains viennent à manquer à ce qu’ils avaient promis, les sujets se trouvent par là dégagés 
de leur serment de fidélité, et peuvent s’engager à de nouveaux maîtres, soit que tout le peuple 
désapprouve le manquement de parole de ces Souverains, soit que la plus nombreuse et la plus 
considérable partie y consente. Il n’est aisé de vous prouver que ce sont là les véritables prétensions de 
vos auteurs, puisqu’ils soutiennent qu’après la révocation des édits qui vous avaient été accordés 
solennellement, il vous est permis de vous soulever, et de vous joindre aux ennemis qui feront des 
irruptions sur nos frontières, de quelque notoriété publique qu’il soit que vous n’êtes en France que la 
moins considérable partie en toutes manières, et que tout le reste des sujets ont donné leur consentement 
à la suppression de ces édits. Car bien qu’il soit vrai qu’un bon nombre de catholiques seraient bien 
aises que l’on vous redonnât un édit de tolérance, il est encore plus certain que nombre de ceux à qui 
cela fort désagréable, est incomparablement plus grand, et qu’il n’y a point de catholique qui ne soit prêt 
à se soumettre à la volonté du Roi, en cas qu’il laisse les choses comme elles sont par l’édit révocatif. »  
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Igualmente, o escritor de Avis relembra que os autores huguenotes 

contemporâneos, como Jurieu – que não é citado diretamente –, não criaram soluções 

originais, uma vez que apenas retomaram o modelo político dos monarcômacos – 

Hotman, Bèze e Duplessis-Mornay, cujas ideias foram resumidas no primeiro capítulo –

, que se pautava na legitimidade da resistência dos súditos aos tiranos: 

 

[...] Eu estaria equivocado acusando-vos de ter adotado essa doutrina somente 
depois de vossa dispersão, afinal, é sobre esse fundamento que vós apoiastes 
todas as vossas guerras civis e alianças com outros príncipes, que vós 
introduzistes tropas no coração do reino e em seus sítios mais importantes. No 
entanto, como a partir do édito de 1629 vós descontinuastes vossos armamentos, 
parecia que vós tínheis reparado esse ponto de vossa doutrina. Eis que agora vos 
encontramos mais obstinados que nunca, e talvez não haja nenhum assunto 
sobre o qual vossos casuístas estejam menos divididos do que este.322   

 

O católico pretende comprovar o sectarismo e a “inconstância” dos protestantes, 

que ao mesmo tempo em que defenderam obstinadamente o direito divino dos reis 

contra os católicos – notadamente na polêmica entre o rei inglês Jaime I e o jesuíta 

Francisco Suárez, autor de Defensio fidei catholicae (1613) –, consentiram que seus 

correligionários elaborassem impunemente doutrinas políticas que, inversamente, 

submetiam a autoridade dos príncipes à anuência do povo:  

 

[...] Não há nada de mais maravilhoso que o zelo que vossos escritores 
testemunharam aos reis, quando se tratou de declamar contra os papas e os 
jesuítas, tornando toda a Igreja [católica] odiosa, sob o pretexto de certas 
prerrogativas que os bajuladores da Corte de Roma pretendiam conceder aos 
papas sobre o [poder] temporal dos príncipes. Neste caso, não havia nada de 
mais sagrado e independente que a autoridade dos monarcas. Eles eram os 
ungidos pelo Eterno e seus guardiões na terra. Eles dependiam imediatamente 
de Deus, e era um sinal da besta saída do fundo do abismo querer submetê-los a 
qualquer outra jurisdição que não fosse a divina. Porém, quando as penas 
protestantes os submeteram à autoridade dos povos, não vimos brotar dentre vós 
esse mesmo zelo [...] a lastimável doutrina de Buchanan, de Junius Brutus e 
outros de vossos escritores [...] vossos sínodos jamais condenaram seus livros, 
[no entanto] um sínodo nacional realizado em Tonneins, no ano de 1614, 
mostrou que a “perniciosa doutrina dos jesuítas contra a vida, os Estados e a 
autoridade dos soberanos, apregoada recentemente por Suárez” tinha sido 
condenada [...] parece-me então que vossos sentimentos estão atrelados a esta 

                                                 
322 Ibid, pág. 73. Trecho original: « [...] J’aurais tort de vous accuser de n’avoir adopté cette doctrine que 
depuis votre dispersion, car c’est sur ce fondement que vous avez appuyé toutes vos guerres civiles, et vos 
confédérations avec d’autres princes, dont vous introduisiez les troupes jusques dans le coeur du 
Royaume, et dans les places qui en sont les clefs. Mais comme depuis l’Édit de Nîmes en 1629, vous aviez 
discontinué vos armements, il semblait que vous aviez reformé ce point de votre doctrine. Vous y voila 
revenus avec plus d’acharnement que jamais, et peut-être n’y a-t’il point d’article dans le symbole sur 
quoi vos Casuistes soient moins partagez que sur ce point là. » 
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distinção: [Questão] “Os reis são dependentes apenas de Deus?” [Resposta] 
“Caso se trate de difamar os papas e jesuítas, concordo; caso a intenção seja 
excluir do reino um príncipe desagradável aos protestantes, eu nego.”323   

 

O autor da segunda parte do Avis rememora que, mesmo às vésperas da 

revogação do édito de Nantes, em meio às dragonadas e outras medidas antagônicas, os 

huguenotes tinham reiterado sua obediência irrestrita ao monarca. Ora, como apontei 

anteriormente, Jurieu defendeu o direito divino até a revogação do édito de Nantes: 

 

[...] Em 1681, vós assegurastes publicamente, pela pena de vossos apologistas 
[Politique du Clergé de France, de Jurieu, pág. 217], “que todos os huguenotes 
estavam prontos a subscrever com seu sangue que, no [plano] temporal, os reis 
dependem exclusivamente de Deus, e que mesmo por motivo de heresia ou 
cisma não poderiam ser depostos, nem seus súditos liberados do juramento de 
fidelidade, sob qualquer outro pretexto que possa haver.” Parecia então que 
naquele tempo vós estáveis atrelados a tal dogma por uma sincera e total 
rejeição dos princípios sobre os quais vós tínheis fundamentado vossa tomada 
de armas, e que são incompatíveis com a persuasão do poder absoluto dos 
soberanos, afinal, a partir do momento em que alguém se julga no direito de 
fazer justiça por si mesmo pela via das armas, acredita que é tão soberano e 
independente quanto aquele contra quem emprega sua força e, por conseguinte, 
não o considera revestido de um poder absoluto, tendo apenas Deus sobre ele, e 
devendo ser punido pela sua má-conduta exclusivamente pelo tribunal divino. 
Ora, notamos que vós permanecestes durante muito tempo atrelados a esse 
dogma do ano de 1681, que, segundo vosso reconhecimento, “promove a 
segurança dos reis.”324 

                                                 
323 Ibid, pág. 75-77. Trecho original: « [...] Il n’y a rien de plus merveilleux que le zèle que vos écrivains 
ont témoigné pour les Rois, quand il s’est agi de déclamer contre les papes et contre les jésuites, et de 
rendre même toute l’église odieuse, sous prétexte de certains droits que les flatteurs de la cour de Rome 
ont voulu donner aux papes sur le temporel des princes. Alors il n’y avait rien, selon vous, de plus sacré 
ni de plus indépendant que le caractère des monarques. Ils étaient les oints de l’Éternel, et ses lieutenants 
en terre. Ils relevaient immédiatement de Dieu et c’était la marque de la bête sortie du puits de l’abîme, 
que de vouloir soumettre les rois à quelque autre juridiction qu’à celle de Dieu. Mais lors que des plumes 
protestants les ont soumis à l’autorité des peuples, on n’a point vue que vous avez fait éclater ce même 
zèle [...] la méchante doctrine d’un Buchanan, d’un Junius Brutus et de quelques autres de vos écrivains 
[...] vos Synodes n’ont jamais condamné leurs livres [...] il fallut que des catholiques les réfutassent, il ne 
fut contredit à cet égard que par le moyen d’un synode national tenu à Tonneins l’année 1614 où on lui 
montra que la pernicieuse doctrine des jésuites contre la vie, les États et l’autorité des souverains, 
soutenue depuis peu par Suarez, avait été condamnée [...] Il semble donc que vos sentiments là dessus 
sont enveloppez de ce distinguo. Les Rois sont-ils dépendants de Dieu seul ? C’est selon : s’il s’agit de 
diffamer les papes et les jésuites, je l’affirme : s’il s’agit d’exclure du trône quelque Prince désagréable 
aux Protestants, je le nie. » 
324 Ibid, pág. 81-83. Trecho original: « [...] Vous assuriez le public par la plume de vos Apologistes en 
l’année 1681 [Politique du Clergé de France, p.217] que tous les Huguenots étaient prêts de signer de 
leur sang, que nos Rois ne dépendent pour le temporel de qui que ce soit que de Dieu, et que même pour 
cause d’hérésie et de schisme les Rois ne peuvent être déposés, ni leurs sujets absous du serment de 
fidélité, ni sous quelque autre prétexte que ce soit. Il semblait donc qu’en ce temps là vous vous étiez fixez 
à ce dogme par une sincère et totale rejetion des principes sur quoi vous aviez tant de fois fondé votre 
prise d’armes, et qui sont incompatibles avec la persuasion de la puissance absolue des Souverains, car 
dès qu’on se croit en droit de se faire raison à soi-même par la voie des armes, on se croit jusque-là aussi 
souverain et aussi indépendant que celui contre lequel on prendre les armes, et par conséquent on ne le 
croit pas revêtu d’une puissance absolue, qui n’ayant que celle de Dieu au dessus de soi, ne doit être 
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No entanto, menos de uma década depois, os discursos dos reformados 

mostravam-se totalmente diferentes. O católico afirma que tal transformação 

concretizou-se no ano de 1689, em outra referência a Jurieu, que publicou suas três 

últimas cartas pastorais – que expunham sua matéria política – naquele mesmo ano: 

 

[...] Fechando os olhos aos diversos libelos republicanos que vós fizestes 
circular depois de 1682 [...] percebemos que vossa fé de 1681 deu espaço a uma 
opinião totalmente contrária em 1689. Não se trata de uma longa constância? 
Eis o que vós estabelecestes em um número infinito de livros que surgiram no 
ano de 1689, em forma de instruções catequéticas ou de cartas pastorais, 
manifestos e apologias, “que a autoridade dos reis vem dos povos; que os reis 
são apenas depositários da soberania; que eles são responsáveis junto ao povo 
pela má administração desse depósito; que o povo está no direito de retirar o 
poder dos governantes, quando o bem público e o interesse da religião assim o 
quiserem, confiando-o a quem bem desejar.” Podemos encontrar doutrinas tão 
opostas quanto vossas protestações de 1681 e vossas opiniões do ano de 
1689?325   

 

O remetente do libelo expõe minuciosamente as doutrinas políticas dos 

huguenotes para, em seguida, refutá-las. Primeiramente, discorre acerca dos riscos da 

soberania popular que, para ele, culminaria no aniquilamento das sociedades humanas, 

suprimindo a principal prerrogativa dos governos, que concerne à faculdade de punir os 

atos viciosos dos particulares. Ora, em uma sociedade onde todos se consideram 

soberanos, não pode haver justiça: 

 

[...] Se estabelecermos por princípio que a soberania emana do povo, concebe-
se cada membro da sociedade como soberano absoluto no momento que precede 
sua incorporação na República. Posteriormente, se ele não é mais soberano, é 
somente em relação aos direitos aos quais ele renunciou, porém quanto às coisas 
em que inegavelmente não cedeu sua soberania, é evidente que permanece 
soberano. Portanto, detém o direito de examinar o que lhe comandam e de 
desobedecer ao jugo tirânico, contrário à finalidade proposta na formação das 

                                                                                                                                               
punie de sa mauvaise conduite qu’au Tribunal de Dieu. Or, voyons si vous êtes demeurés longtemps fixés 
à ce dogme de l’an 1681, dogme qui de votre propre aveu, fait la sûreté des Rois.» 
325 Ibid, pág. 83-85. Trecho original: « [...] En fermant les yeux sur tant de libelles républicains que vous 
avez fait courir depuis l’année 1682, jusqu’à l’expédition d’Angleterre, l’on trouve que votre foi de l’an 
1681 n’a cédé la place à une foi toute contraire qu’en 1689. N’est-ce pas une bien longue constance ? 
Voici donc ce que vous établissez dans un nombre infini de livres envoyés par toute la terre l’an 1689 ou 
en forme d’instructions Catéchistiques et de Lettres Pastorales, ou comme des Manifestes et des 
Apologies, c’est que l’autorité des Rois vient des peuples ; que les Rois ne sont que dépositaires de la 
souveraineté ; qu’ils sont justifiables au peuple pour la mauvaise administration de ce dépôt ; que le 
peuple est en droit de retirer ce dépôt, lorsque le bien public et l’intérêt de la Religion le veulent ainsi et 
de le confier à qui bon lui semble. Peut-on voir des doctrines plus opposées que vos protestations de l’an 
1681 et vos décisions de l’an 1689 ? » 
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sociedades; assim, caso seja punido por essa desobediência, pune-se um 
soberano, o que é o cúmulo da injustiça [...] Que estranha e abominável seria 
esta condição onde não houvesse mais rebelião, traição ou crime de lesa-
majestade que não pudesse ser legitimamente punido! Este é, entretanto, o 
estado a que seriam reduzidos todos os reinos e repúblicas do mundo, caso 
vossa pretensa soberania do povo [...] fosse instaurada.326 

 

Os tradicionais juramentos de fidelidade são inexpressivos frente ao contrato 

político que submete a autoridade dos príncipes às vontades de cada um de seus súditos:  

 

[...] Vós podeis dizer que vossos discípulos de Junius Brutus não rejeitam de 
modo nenhum os juramentos de fidelidade, que são um compromisso moral 
com os poderes. Porém, do que importa uma barreira como essa, quando se 
deixa tantas aberturas como vós deixais, afirmando àqueles que prestam o 
juramento de fidelidade, “que eles têm o direito de examinar o que lhes 
ordenam e de decidir o que está de acordo com o bem público e seus privilégios 
particulares, [pois] não existe nenhuma prescrição contra a soberania [popular], 
e que um rei que não governa conforme as leis e que não preenche o fim para o 
qual foi eleito, que é tornar seus súditos felizes, é um tirano que deve ser 
julgado pelos homens, mesmo que o juramento que o povo lhe prestou ainda 
subsista” [...] Esta conservação do povo, que deve ser a lei suprema [das 
sociedades], possui certos limites? [...] cada particular sendo um juiz, de acordo 
convosco, da conduta daqueles que governam, em última instância, não deixará 
de definir [o que é] tirania, opressão, bem público, bem estar do povo, 
comodidades da vida, liberdade e necessidade, tendo como parâmetros sua 
sensibilidade e inclinações, e assim jamais faltarão os pretextos mais especiosos 
para se desligar do juramento e mudar de mestre.327 

 

                                                 
326 Ibid, pág. 91-92, grifos meus. Trecho original: « [...] Or, si une fois on établit pour principe que la 
souveraineté émane du peuple, on conçoit chaque membre de la société comme un souverain absolu pour 
le moment qui a précédé son incorporation dans la république. Ensuite s’il n’est plus souverain, ce n’est 
qu’à l’égard des droits auxquels il a renoncé, mais quant aux choses dont il n’a point cédé la 
souveraineté, il est évident qu’il demeure souverain : donc il le demeure quant au droit d’examiner ce 
qu’on lui commande et d’y désobéir s’il le juge tyrannique, et contraire au but qu’on s’est proposé en 
formant les sociétés : donc si on le punit pour cette désobéissance, on punit un souverain en tant que tel, 
ce qui est le comble de l’injustice [...] Quel étrange et abominable état n’est ce point que celui où il n’y a 
plus de rébellion, plus de félonie, plus de crime de Lèse Majesté [...] qu’on puisse punir justement ! C’est 
néanmoins l’état où seraient réduits tous les Royaumes, et toutes les Républiques du monde, si votre 
prétendue souveraineté du peuple [...] avait lieu. »   
327 Ibid, pág. 120-123, grifos meus. Trecho original: « [...] On me peut dire que vos élèves de Junius 
Brutus n’excluent point les serments de fidélité, qui sont un engagement moral envers les puissances. 
Mais qu’est-ce qu’une barrière comme celle là, lors qu’on y laisse autant d’ouvertures que vous y en 
laissez, en disant à ceux qui prêtant le serment de fidélité, qu’ils ont le droit d’examiner ce qu’on leur 
commande, et de décider s’il est conforme au bien public et à leurs privilèges particuliers [...] qu’il n’y a 
point de prescription contre sa souveraineté ; qu’un roi qui ne gouverne pas selon les lois, et qui ne 
remplit pas les fins pour lesquelles il a été élu, qui sont de rendre les sujets heureux, est un tyran 
justiciable du peuple, tant s’en faut que le serment que le peuple lui a prêté subsiste [...] Cette 
conservation du peuple qui doit être la loi suprême, a-t-elle des limites plus certains ? [...] chaque 
particulier étant juge, selon vous, en dernier ressort de la conduite de ceux qui gouvernent, il ne 
manquera pas de définir la tyrannie, de l’oppression, le bien public, le salut du peuple, les commodités de 
la vie, la liberté, le nécessaire, par rapport à la sensibilité et à son inclination, et ainsi jamais les 
prétextes les plus spécieux de se dégager de son serment, et de changer de maître ne manqueront. » 
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Em segundo lugar, o Avis traz uma contestação da doutrina dos magistrados 

inferiores, homens investidos do poder de moderar os príncipes com inclinações 

tirânicas. Seu intuito é provar que mesmo uma monarquia temperada – regime 

defendido pelos huguenotes desde o século XVI – poderia ser contraditada pela teoria 

da soberania popular, caso não atendesse aos interesses da “verdadeira religião.” 

Destarte, os diferentes discursos dos reformados contradizem-se, corroborando sua 

insubordinação política e incapacidade de admitir que, em todos os Estados, deve existir 

um poder irrefragável. Ora, a soberania popular apregoada por Jurieu para negar o 

direito divino dos reis e justificar a Revolução Gloriosa seria perniciosa até mesmo para 

a Inglaterra, onde a monarquia não era absoluta: 

 

[...] Vós dizeis [também] que cada particular não se reserva o direito de 
questionar a conduta do monarca e de desobedecê-lo quando suas atitudes 
forem perniciosas, mas que, por outro lado, não se pode atribuir a um único 
homem o destino de toda uma nação, sendo necessário refreá-lo pela 
intervenção dos Parlamentos ou Estados Gerais, que atuam como Inspetores e 
Éforos [...] Mas quem vigiará a conduta desses Parlamentos inspetores? Será 
necessário se submeter cegamente a tudo o que eles aceitarão ou haverá a 
faculdade de [também] examinar seu consentimento, e de não ratificá-lo quando 
se julgar insensato? [...] vós estimulais o avanço da anarquia ao infinito, numa 
dissolução das sociedades [...] devolvendo a cada indivíduo a mesma 
independência que ele teria se não estivesse agregado a nenhum corpo político 
[...] Aqueles dentre vós que ressuscitaram de suas tumbas Buchanan, Junius 
Brutus e Milton, o infame apologista de Cromwell, ficariam bastante 
envergonhados se os habitantes da Grã-Bretanha quisessem se servir do 
‘presente’ que vós lhes ofereceis, afinal, se em virtude dessa soberania o povo 
pode obrigar os monarcas a prestar contas de sua administração, designando 
comissários para isso, ele pode também fazer com que outros comissários 
examinem a conduta de uma convenção ou do Parlamento. Quem pode negar 
isto? E o que existiria de mais ridículo do que supor que a soberania do povo 
lhe dá o direito de se opor ao rei, mas não a uma assembleia de 400 ou 500 
pessoas?328 

                                                 
328 Ibid, pág. 92-98, grifos meus. Trecho original: « [...] Direz vous que chaque particulier ne se réserve 
pas un droit d’inspection sur la conduite du monarque, avec la faculté de ne s’y soumettre point lors qu’il 
la trouve mauvaise; mais que néanmoins il ne faut pas laisser à la discrétion d’un seul homme le sort de 
toute une nation, qu’il le faut brider par la tenue des Parlements, ou des États Généraux, comme par 
autant d’Inspecteurs et d’Éphores [...] Mais qui veillera sur la conduite de ces Parlements Inspecteurs ? 
Faudra-t-il le soumettre aveuglement à tout ce à quoi ils consentiront, ou bien aura-t’on la faculté 
d’examiner leur consentement et de ne le pas ratifier si on le trouve déraisonnable ? [...] vous donnez 
dans le progrès à l’infini, dans l’anarchie, dans une dissolution des sociétés [que] remettre chaque 
individu dans la même indépendance qu’il aurait eue, s’il ne s’était point agrégé à aucun corps politique 
[...] Ceux pour qui vous l’avez ressuscitée du tombeau de Buchanan, de Junius Brutus et de Milton, 
l’infâme Apologiste de Cromwell, seraient bien embarrassés si les habitants de la Grande-Bretagne se 
voulaient servir du présent que vous leur faites, car si en vertu de cette Souveraineté le peuple peut 
contraindre les Monarques à rendre compte de leur administration et nommer pour cela des 
Commissaires, il peut aussi faire examiner par d’autres Commissaires la conduite d’une Convention ou 
d’un Parlement. Qui le peut nier ? Et qu’y aurait il de plus ridicule que de prétendre que la Souveraineté 
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A terceira crítica aos escritos políticos huguenotes diz respeito à alegação de que 

os interesses de sua minoria religiosa – a “verdadeira religião” – devem prevalecer 

sobre as vontades da maioria dos súditos do reino, desdobramento da soberania popular. 

Inversamente ao que vinha defendendo Jurieu, a revogação do édito de Nantes foi uma 

medida inteiramente legítima, aprovada pela maior parte dos súditos de Luís XIV: 

 

[...] O que há de mais estranho em vossos princípios e que, ao mesmo tempo, 
nos faz compreender sua falsidade, é que eles conduzem naturalmente e 
necessariamente a este outro dogma, “que a maior parte não deve prevalecer 
sobre a menor parte.” Eis então vossas pretensões, conforme já enfatizei 
anteriormente. Vós pretendeis possuir o mesmo direito de vossos ancestrais de 
erguer armas neste reino, para que vos outorguem novamente o que a maior 
parte dos súditos consentiu que vos fosse vedado [...] vós conduzis [...] os 
soberanos à inevitável necessidade de não poder punir os rebeldes sem cometer 
injustiças [...] o que se tornará, então, este vínculo da paz pública fundado sobre 
a religião e sobre o temor de ofender Deus pela desobediência aos príncipes, 
desta ordem de São Paulo de obedecer aos monarcas não apenas por medo do 
castigo, mas também por motivo de consciência [Epístola aos Romanos, cap. 
13, vers.5]? O que será de tudo isto se os soberanos são apenas procuradores do 
povo, se os súditos se reservam sempre o direito de examinar o que lhes 
ordenam? [...] Não é liberar os homens de toda obrigação moral em relação aos 
soberanos, exceto nos casos em que [os príncipes] tenham a sorte de parecerem 
razoáveis para o cérebro pequeno e frágil de um punhado de ignorantes?329 
 

À guisa de conclusão, é necessário tentar relacionar as opiniões de Bayle com os 

julgamentos do católico, suposto responsável pelo Avis. Por intermédio da leitura da 

fonte, não restam dúvidas de que o filósofo desaprovava categoricamente as doutrinas 

políticas de seus coirmãos, afinal, discursos como o de Jurieu tinham um viés 

abertamente religioso, orientação já criticada em Ce que c’est que la France toute 

catholique.   

                                                                                                                                               
d’un peuple lui donne droit de s’opposer à un Roi, mais non pas à une Assemblée de 4. ou 5. Cents 
personnes plus ou moins ? » 
329 Ibid, pág. 100-113. Trecho original: « [...] Ce qu’il y a de plus étrange dans vos principes, et en même 
temps de plus propre à en faire voir la fausseté, c’est qu’il conduisent naturellement et nécessairement à 
cet autre dogme, que le plus grand nombre ne doit pas l’emporter sur le plus petit. Voilà quelles sont 
aussi vos prétentions, comme je vous l’ai déjà marqué. Vous prétendez avoir le même droit que vos 
ancêtres de prendre les armes en ce royaume pour vous faire redonner ce que le plus grand nombre de 
sujets a consenti que l’on vous ôtât [...] Vous réduisez [...] les souverains à la dure nécessité de ne 
pouvoir punir les rebelles sans commettre des injustices [...] Que deviendra donc ce lien de la paix 
publique fondé sur la Religion et sur la crainte d’offenser Dieu en désobéissant aux Puissances, cet ordre 
de St. Paul de leur obéir non seulement par la crainte du châtiment, mais aussi par un motif de 
conscience ; que deviendra, dis-je, tout cela si les Souverains ne sont que les Procureurs du Peuple, & si 
le peuple se réserve toujours le droit d’examiner ce qu’ils commandent?[...] N’est ce pas dégager les 
hommes de toute obligation morale à l’égard de leurs souverains, excepté dans les cas où ceux ci ont le 
bonheur de paraître raisonnables à la petite et faible cervelle d’un tas d’ignorants ? » 
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Penso que Bayle não fez questão de defender um regime político específico, 

tampouco se preocupou em discutir a origem dos governos. Não obstante o tom severo 

de seu interlocutor – católico e partidário do absolutismo –, Avis important aux refugiez 

alinha-se com o discurso de tolerância revelado em France toute catholique: o grande 

anseio do filósofo era fazer com que seus leitores não subordinassem a moral à religião, 

admitindo que as diferenças entre católicos e protestantes não deveriam impedir a 

construção e conservação da comunidade política.330 Ora, muito mais importante do que 

discutir se a soberania emana de Deus ou do povo, ou se um regime republicano é 

preferível à monarquia, é reconhecer que, em todas as sociedades, deve haver uma 

autoridade política que não possa ser contrariada pelos particulares. Mostrando-se leais 

aos poderes estabelecidos – que, por sua vez, devem respeitar as consciências religiosas 

dos homens –, seus correligionários estariam dando um primeiro passo para um dia 

serem readmitidos na França: 

 

[...] Não pretendo de maneira nenhuma disputar convosco acerca da origem dos 
monarcas, tampouco vos provar pela Escritura que o direito dos reis provém de 
Deus e não dos homens, pois uma vez que vossos escritores não deixam de 
elaborar expedientes para escapar das passagens do Evangelho que nos ordenam 
a paciência durante as perseguições, o que eu poderia ganhar citando-lhes as 
passagens mais precisas? Contento-me, então, de vos dizer que, seja que a 
soberania emana dos povos, seja que ela emana de Deus, é absolutamente 
necessário para o estabelecimento das sociedades que ela esteja pura e 
plenamente nas mãos de um único [homem] como nas monarquias, ou nas mãos 
de vários [indivíduos], como nas repúblicas, ou seja, é necessário em todas as 
sociedades que uma ou várias pessoas julguem em última instância, sem 
nenhum apelo e com a autoridade de punir os contraventores, determinando que 
tais ou tais coisas devam ser feitas, ou que esta ou aquela é a verdadeira 
interpretação e boa aplicação das leis. Porque se os povos conservam o direito 
de exame e a liberdade de obedecer ou não obedecer, de acordo com o que 
julgam ser justo ou injusto, nas ordens daqueles que os governam, não seria 
possível conservar a paz pública, nem nada executar visando ao bem comum 
[...] não existe nenhum particular [...] que não esteja destituído de qualquer 
direito de contradição em relação ao poder soberano, e que não mereça, 
igualmente, todo o rigor das leis, caso a ele resista.331   

                                                 
330 Em 1685, nas Nouvelles de la République des Lettres, Bayle aplaudiu a ascensão de Jaime II ao trono 
da Inglaterra. Para ele, os ingleses respeitaram as leis de sucessão de seu reino e, apesar de serem 
majoritariamente protestantes, aceitaram pacificamente serem governados por um rei católico. Esse 
exemplo corroboraria que as divergências religiosas entre o monarca e seus súditos não necessariamente 
implicariam em controvérsias políticas. Contudo, três anos depois, Bayle acabou sendo desmentido pelo 
desfecho da Revolução Gloriosa. Cf. LABROUSSE, Elisabeth, 1973, pág. 17. 
331 BAYLE, Pierre, 1690, pág. 96-97, grifos meus. Trecho original: « [...] Je ne veux point de dispute 
avec vous sur l’origine des monarchies, ni entreprendre de vous prouver par l’Écriture que le droit des 
rois vient de Dieu, et non pas des hommes, car puisque vous Écrivains ne manquent pas d’expédients 
pour éluder les passages de l’Évangile qui nous ordonnent la patience dans les persécutions, que 
pourrais-je gagner avec eux en leur citant les passages les plus précis ? Je me contente donc de vous dire 
que soit que la souveraineté émane des peuples, soit qu’elle émane de Dieu, il est absolument nécessaire 
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Em suma, a autoridade do rei deveria ser igualmente obedecida por católicos e 

reformados, afinal, acima de tudo, eles eram todos franceses. Para Elisabeth Labrousse, 

a saída enxergada por Bayle estava na distinção entre tolerância civil e tolerância 

eclesiástica. Apenas a primeira deveria ser preconizada, e os magistrados deveriam 

deixar de reforçar os veredictos dos teólogos na elaboração das leis civis. O filósofo não 

sonha em reunir as diferentes confissões cristãs, como pretendiam os irenistas. Portanto, 

é necessário “que o poder civil finalmente compreenda quais são os interesses reais do 

Estado, entidade temporal cujo único interesse é a efetiva moralidade de cidadãos ou 

súditos.” Logo, se os habitantes de um país respeitam as leis, “suas opções especulativas 

devem ser completamente indiferentes às autoridades.” Labrousse também salienta que 

a teoria da consciência de Bayle é uma explicação fervente do individualismo religioso 

da Reforma e da questão do sacerdócio universal. A inviolabilidade da consciência 

também aparece nos escritos de Merlat e Jurieu, no entanto, a novidade de Bayle é o 

respeito escrupuloso a todas as consciências, mesmo aquelas pretensamente errantes.332     

Bayle não estava sozinho em suas ideias. Em sua controvérsia com Jurieu, o 

filósofo contou com apoio de outros indivíduos de opinião moderada. Um deles era 

Henri Basnage, jurista e irmão do grande amigo de Bayle. Em Réponse de l’auteur de 

l’Histoire des Ouvrages de Savants à l’Avis de M.Jurieu auteur de Lettres Pastorales 

(1690), Basnage dizia: “nós não buscamos nossos heróis no Apocalipse” e “não 

misturamos de forma nenhuma a religião com os assuntos públicos”, denunciando a 

ingerência da religião nos assuntos temporais e, sobretudo, a intolerância civil de Jurieu 

e dos católicos franceses.333 Entretanto, no final do século XVII, a teoria política mais 

disseminada ainda considerava a unidade religiosa o cimento indispensável da coesão 
                                                                                                                                               
pour l’établissement des sociétés qu’elle soit à pur et à plein ou entre les mains d’un seul, comme dans 
les monarchies, ou entre les mains de plusieurs, comme dans les républiques. C’est à dire qu’il faut 
nécessairement dans toutes les sociétés qu’une ou que plusieurs personnes jugent en dernier ressort et 
sans appel, et avec l’autorité de punir les contrevenants, que telles ou telles choses doivent être faites, 
que c’est ceci ou cela qui est la vraie interprétation et la bonne application des lois. Car si les peuples se 
réservaient le droit de examen et la liberté d’obéir ou de ne pas obéir, selon qu’ils trouveraient de la 
justice, ou de l’injustice dans les ordres de ceux qui commanderaient, il ne serait pas possible de 
conserver le repos public, ni de rien exécuter pour le bien commun [...] il n’y a nul particulier [...] qui ne 
soit également destitué de tout droit de contradiction par rapport à la puissance souveraine et qui ne 
mérite également toute la rigueur des lois, lorsqu’il résiste à cette puissance. » 
332 Cf. LABROUSSE, Elisabeth, 1987, pág. 173-176. Trecho original: « [...] Il faut [...] que le pouvoir 
civil comprenne enfin quels sont les intérêts réels de l’État, entité temporelle, que la moralité effective des 
citoyens ou des sujets intéresse seule; si dans leur conduite, ils respectent les lois, leurs options 
spéculatives doivent être complètement indifférentes aux autorités. » 
333 Cf. HOWELLS, Robin. Op. Cit., pág. LV-LVI. Trechos originais evocados pelo autor:  « [...] Nous ne 
cherchons point nos héros dans l’Apocalypse » e « [...] Nous ne melons point la religion dans les affaires 
publiques. » 
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nacional: um sínodo da igreja valona, realizado em 1691, condenou o ideal de tolerância 

civil proposto pelo partido de Bayle.334     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334 Cf. BAYLE, Pierre, 1973, pág. 8 e 20. 
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2.5)     Síntese das fontes primárias analisadas 

Examinando as biografias e os escritos dos três autores huguenotes, dois temas 

se destacam. Em primeiro lugar, a controvérsia política. Enquanto Merlat defendeu o 

poder absoluto dos soberanos – explicado pelo direito divino –, que excluía qualquer 

possibilidade de revolta dos súditos, Jurieu resgatou o contratualismo dos 

monarcômacos, esboçando uma teoria da soberania popular335 que tornava legítimo o 

uso das armas contra Luís XIV. Bayle também ingressou nesse debate, condenando 

inteiramente a doutrina de Jurieu. Para o filósofo, um exame racional evidenciava que 

todas as sociedades deveriam ter um poder indubitável, capaz de garantir o bem comum, 

e as ideias sectárias de seus coirmãos apenas estavam contribuindo para eliminar 

qualquer possibilidade de mudança de opinião acerca dos huguenotes – 

tradicionalmente vistos como sediciosos – na França luís-quatorziana. 

Em segundo lugar, a questão da consciência. Merlat recuperou as lições de 

Calvino, distinguindo os regimes religioso e político. Por conseguinte, declarou que, 

caso o soberano tentasse forçar as consciências de seus súditos reformados – que 

concernem à relação interior e profunda com Deus –, a desobediência passiva era lícita. 

Jurieu também defendeu a liberdade de consciência de seus correligionários, reprovando 

as conversões forçadas.336 No entanto, a despeito de seus julgamentos favoráveis à 

inviolabilidade das consciências, os discursos de Merlat e Jurieu eram sectários, 

misturando os interesses temporais do Estado com as reivindicações de sua minoria, “a 

verdadeira religião.” Bayle, que talvez tenha sido o principal intelectual huguenote 

refugiado – porém, indiscutivelmente, não foi a opinião mais seguida pelos exilados –, 

insistiu na mesma separação das esferas temporal e espiritual alegada por Merlat, 

acrescentando outra distinção importante, entre fé e moral: no plano da sociedade civil, 

todas as consciências deveriam ser respeitadas – até mesmo aquelas supostamente 

                                                 
335 Para Howells, Jurieu nutriu-se da “escola do direito natural, [cuja] função histórica – objetivamente 
falando – foi substituir uma concepção religiosa e coletiva (e católica?) da sociedade por outra concepção, 
secular e individualista.” Cf. HOWELLS, Robin. Op. Cit., pág. XXXIX. Trecho original: « [...] Jurieu se 
met donc, pour ainsi dire, dans l’école du droit naturel [...] sa fonction historique – nous parlons 
‘objectivement’ – a été de remplacer la conception religieuse et collective (et catholique?) de la société 
par une autre conception séculaire et individualiste. »  No entanto, tais argumentos eram contraditos pelo 
sectarismo do ministro e pela perspectiva providencial dos seus escritos.  
336 Segundo Piqué, a análise dos discursos dos ministros refugiados nos permite “seguir o advento de dois 
conceitos fundadores da modernidade política, a distinção das esferas religiosa e política, e a soberania 
popular.” Cf. PIQUÉ, Nicolas. Op. Cit., pág. 91. Trecho original: « [la diversité des réactions réformées 
à l’édit de Fontainebleau nous permet] suivre l’avènement de deux des concepts fondateurs de la 
modernité politique, la distinction des sphères religieuse et politique d’une part, la souveraineté 
populaire d’autre part. » Todavia, vimos ao longo do presente capítulo que, no campo protestante, a 
distinção entre as esferas proposta por Merlat e a teoria contratualista de Jurieu não eram soluções 
inéditas, uma vez que apenas resgatavam os paradigmas calvinistas do século anterior, atualizando-os. 
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“errantes” –, sendo muito mais vantajoso para o monarca ter um herege honesto como 

súdito do que um devoto corrupto. Portanto, contrariamente ao que tinha concebido 

Luís XIV em seu movimento de unificação religiosa, os Estados precisavam de mais 

moral e menos fé. Em seus escritos, o filósofo demonstrava que a única chance do 

protestantismo ser readmitido na França era por meio de uma gradual persuasão do rei 

e, sobretudo, das honnêtes gens, católicos que reconheciam os malefícios da ingerência 

religiosa nos assuntos temporais.337 Sua proposta pautava-se no respeito recíproco: os 

huguenotes deveriam aceitar incondicionalmente a autoridade do monarca que, por sua 

vez, deveria reconhecer os direitos das consciências dos súditos, afinal, a diferença de 

religião não implicaria necessariamente em deturpação dos costumes. Promovendo a 

independência e preeminência da moral, Bayle foi capaz de questionar, ao mesmo 

tempo, as justificações teológicas dos católicos – o compelle intrare, que legitimava as 

dragonadas – e os discursos políticos de seus correligionários – o contratualismo, que 

fundamentava a resistência aos soberanos –, soluções partidárias e infundadas que, 

irremediavelmente, pressupunham o apelo à violência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

                                                 
337 Para Howells, Bayle temia que os “excessos de Jurieu [pudessem] comprometer os refugiados junto ao 
regime francês e às pessoas honestas, prejudicando seu eventual retorno.” Cf. HOWELLS, Robin. Op. 
Cit., pág. LVII. Trecho original: « [...] Bayle [a] terriblement peur que les excès de Jurieu vont 
compromettre les réfugiés auprès du régime français et des honnêtes gens, et nuire à leur éventuel 
retour. » Fuks-Mansfeld tem opinião semelhante: para Bayle, “não seria a resistência obstinada ou a 
rebelião armada que faria com que os protestantes fossem reaceitos na sociedade francesa, mas uma 
mudança de atitude do rei e da opinião pública.” Cf. FUKS-MANSFELD, Renata. “Une rencontre en exil 
– Huguenots et juifs dans la République néerlandaise, 1685-1715”. In: ELYADA, Ouzi, LE BRUN, 
Jacques (org.), Op.Cit., pág. 64. Trecho original: « [...] Ce n’était la résistance obstinée ou la rébellion 
armée qui ferait accepter les protestants dans la société française, mais un changement d’attitude du roi 
et de l’opinion publique. » Pessoalmente, penso que o filósofo ergueu sua bandeira, no plano ético, contra 
o radicalismo de católicos e huguenotes, aspirando ao advento de uma sociedade capaz de abolir a 
supremacia dos valores religiosos pela adoção de princípios morais.  



 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

No exílio, mas com os pensamentos 
voltados para a Utopia 
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3.1)     Apresentação 

As obras de Gabriel de Foigny e Denis Veiras foram escritas no último quarto do 

século XVII, às vésperas da revogação do édito de Nantes. Antes de analisá-las, penso 

que seja imprescindível discorrer, ainda que brevemente, sobre o sentido que atribuirei à 

palavra utopia neste capítulo. 

Em primeiro lugar, lembremos que o vocábulo veio ao mundo em 1516, graças 

ao célebre livro do chanceler inglês Thomas Morus, já sugerindo uma ambiguidade, em 

razão de sua homofonia: o país descrito por Hitlodeu pode ser interpretado como 

outopia (lugar inexistente, nenhures) e eutopia (lugar venturoso, onde tudo está bem). 

No plano metodológico, a palavra utopia acabou posteriormente vendo “seu conteúdo 

semântico se estender e se diversificar”338, sendo entendida tanto como “forma literária 

codificada das representações sociais imaginárias”339 (gênero utópico) ou, em uma 

perspectiva histórico-sociológica, “aspiração, realizável ou não, a uma sociedade 

perfeita”, um “modo do imaginário político, frequentemente um programa radical de 

transformação social da realidade existente” (modo utópico).340 No primeiro tipo de 

apreciação, privilegia-se o alhures (deslocamento espacial); no segundo, o porvir 

(deslocamento temporal). 

Afinal, o que é utopia? Como interpretar a ambiguidade do texto de Morus? 

Estas são, indubitavelmente, questões que foram e que ainda serão muito debatidas por 

historiadores, filósofos, literatos e sociólogos. Claude-Gilbert Dubois tenta elaborar 

uma resposta: 

 

[...] A palavra designa uma obra literária cuja inspiração e apresentação lembra 
a obra-prima do chanceler inglês: a utopia é a descrição dos aspectos 
constitutivos imaginários de uma sociedade ideal. [...] Ampliando ainda sua 
extensão, a palavra acaba por designar toda construção imaginária, 
perfeitamente harmoniosa e perfeitamente irreal: ou seja, existe na palavra uma 
contradição fundamental em que se encontra sua ambiguidade genética. Com 
efeito, não sabemos se utopia deve ser vinculada à outopia, o País de Nenhum 
Lugar, ou à eutopia, o País Onde se vive Bem: no primeiro caso, insiste-se no 
caráter da fantasia deliciosamente ou perigosamente irreal; no segundo, na 
exigência ética e política, de base concreta, que preside à elaboração do sonho 
utópico. Em realidade os dois sentidos são inseparáveis, e uma definição da 
utopia como construção mental deve levar em conta ao mesmo tempo estes dois 

                                                 
338 Cf. DUBOIS, Claude-Gilbert. Problemas da Utopia – Work in Progress (tradução de Ana Cláudia 
Romano Ribeiro). Campinas: Unicamp, 2009, vol. 03/2009, pág. 21. 
339 Cf. RACAULT, Jean-Michel. “As utopias clássicas e a natureza humana”. In: Revista Morus - Utopia 
e Renascimento, núm. 06 (Anais do II Congresso Internacional de Estudos Utópicos). Campinas: 
Unicamp, 2010, pág. 30. 
340 Ibid, pág. 30-31. 
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aspectos, fictício e projetivo. [...] A criação da utopia está ligada a um fracasso, 
ou ao menos a um sentimento de fracasso [...] repousa sobre um “bloqueio” 
inicial, um sentimento de impossibilidade, frequentemente consciente e 
ressaltado pelo autor [...] [que] se sente à margem do real e constrói 
conscientemente seu mundo fora do que é. A criação da utopia supõe uma 
necessidade de revanche, revanche puramente abstrata, é certo, e que não leva a 
uma esperança mística ou revolucionária. O utopista negligencia as condições 
concretas que podem permitir a vida e a sobrevivência de seu reino imaginário, 
ele apaga o real. [...] A utopia está relacionada a um pensamento sistematizado, 
ao mesmo tempo abstrato e absoluto.341 
 

A concepção de um Estado dito ideal, oposto à realidade, já se esboçava na 

virtuosa República de Platão: sábia, corajosa, sensata e, consequentemente, justa. 

Caberia a Morus, séculos depois, criar um paradigma que seria retomado pelos seus 

pósteros, levando esse Estado até uma ilha – no momento em que as particularidades da 

América começavam a ser reveladas aos europeus – que, no entanto, não poderia ser 

atingida, apenas contemplada: “o fato é que não nos ocorreu perguntar-lhe [a Hitlodeu] 

em que região do Novo Mundo se encontra Utopia.”342  

Os dois escritos que analisarei a seguir apóiam-se no paradigma moreano – que, 

a despeito de seu irrealismo, traz consigo um anseio em favor da gênese ou do 

restabelecimento da comunidade política –, nele modificando dois elementos 

importantes. Em primeiro lugar, ao contrário do estilo de discurso adotado pelo 

humanista inglês, Foigny e Veiras substituem o relato mediado de Hitlodeu pelo 

viajante-narrador: Sadeur e Siden descrevem, em primeira pessoa e 

pormenorizadamente, as aventuras e desventuras que os levaram aos países incógnitos. 

Verifica-se, desta maneira, o refinamento do enlace entre o gênero utópico e os relatos 

de viagens – que se tornaram comuns com o início da colonização do Novo Mundo –, 

reforçando a verossimilhança das histórias expostas nos romances, de maneira a cativar 

os leitores. Finalmente, é preciso sublinhar também que, no final do século XVII, o 

nenhures já não está mais em algum ponto da América, mas no “terceiro continente”, a 

Terra austral ainda não conhecida representada no Theatrum Orbis Terrarum (1570) 

de Ortelius: é lá que vivem os hermafroditas de Foigny e os sévarambes de Veiras. 

Os viajantes-narradores edificam, gradativamente, os liames entre Europa e 

Utopia. Sadeur e Siden levam o leitor consigo em suas peripécias, cujos destinos são 

                                                 
341 Cf. DUBOIS, Claude-Gilbert. Op. Cit., pág. 22, grifos meus. 
342 Cf. MORE, Thomas. Utopia (tradução de Jefferson Luiz Camargo e Marcelo Brandão Cipolla). São 
Paulo: Martins Fontes, 2009, pág. 9. 
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sociedades austrais que inevitavelmente instigam a comparação, ou seja, o confronto 

entre duas ‘realidades’: 

 

[...] Na utopia, a sociedade configurada histórica, cultural e politicamente é 
formalizada com o objetivo de ser superada através da imagem da Cidade ideal 
instaurada. Nesse sentido é exemplar a adoção, por parte de muitos utopistas, do 
conto de uma viagem venturosa que faz o narrador desembarcar em uma terra 
desconhecida. Tal presença reveste na utopia um papel fundamental: constitui 
aquela fratura espaço-temporal que permite a existência mesma da 
representação utópica; o longo percurso permite ao narrador deixar atrás de si a 
sua própria experiência social, política, religiosa e econômica para viver em um 
mundo cujo isolamento geográfico, e consequentemente histórico e cultural, 
criou instituições e costumes que nada têm em comum com a realidade 
originária do viajante. Somos assim colocados frente a uma sociedade 
radicalmente diversa; mas tal diferenciação na utopia se torna contraposição 
especular: a estrutura negativa da organização humana existente é sobreposta 
àquela estrutura positiva da Cidade Nova organizada. Desta maneira, o utopista 
procura superar a realidade contingente propondo, como alternativa, uma 
sociedade perfeita enquanto racionalmente fundada.343 

 

É nesta via comparativa que pretendo interpretar as duas referidas utopias. Não 

obstante o fato de manifestar aspirações ou reivindicações que são contrapartidas ou 

respostas diretas à realidade, o grande “desejo do utopista é ‘mostrar’ aos homens a 

imagem de um mundo feliz e racional” e, por meio desta demonstração, “admoestá-los 

para que se sintam compungidos a imprimir energicamente à História um sentido 

diverso daquele até então predominante.”344 Destarte, Foigny e Veiras não devem ser 

considerados “revolucionários” que construíram modelos sócio-políticos antagônicos ao 

absolutismo, mas indivíduos que procuraram incitar a reflexão dialética de seus leitores, 

exercício que poderia fazê-los reexaminar seus julgamentos. Assim, a utopia pode ser 

entendida como uma 

 

[...] Descrição detalhada, introduzida por um relato ou integrada a um relato, de 
um espaço imaginário fechado, geograficamente plausível e submetido às leis 
físicas do mundo real, habitado por uma coletividade de seres racionais, cujas 
relações mútuas e relações com o universo material e espiritual são regidas por 
uma organização racionalmente justificada, compreendida em seu 
funcionamento concreto. Esta descrição deve mostrar-se apta a promover a 
representação de um mundo fictício completo, auto-suficiente e coerente, 
implícita ou explicitamente colocado em relação dialética com o mundo real, o 

                                                 
343 Cf. BERRIEL, Carlos Eduardo Ornelas. “Editorial”. In: Revista Morus – Utopia e Renascimento, núm. 
2. Campinas: Unicamp, 2005, pág. 7. 
344 Ibid, pág. 7. 
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qual ele modifica ou rearticula os elementos em uma perspectiva crítica, satírica 
ou reformadora.345 
 

Representações de comunidades políticas imaginárias que estimulariam 

comparações e especulações acerca da ordem histórica e que, eventualmente, poderiam 

levar a uma tomada de consciência dos indivíduos: esta é a maneira pela qual 

examinarei os romances de Foigny e Veiras. Minha intenção ao estudar seus escritos é, 

dentro da linha metodológica que concebi para a presente dissertação, expor as 

diferentes reações dos huguenotes ao cenário antagônico imposto pela França de Luís 

XIV. Ora, ao contrário das obras do segundo capítulo – que debatiam as perspectivas de 

retorno dos reformados franceses à sua terra natal – e daquelas a serem aludidas no 

quarto capítulo (que ofereciam o mundo colonial como alternativa para os proscritos), 

os pensamentos de Foigny e Veiras estavam voltados para a Utopia, um universo 

imaginário, construído individualmente. Como apontou Frank Lestringant, “seu 

programa não é o da Igreja militante, nem mesmo exatamente o de uma minoria 

oprimida.”346 Eles escreveram suas obras fora da França, nos ditos “refúgios 

huguenotes”, onde enfrentaram dificuldades para subsistirem e se depararam com a 

intransigência calvinista (no caso de Foigny): nesses locais, assim como em seu reino 

natal, também estavam fadados a permanecer às margens da sociedade, mal 

remunerados ou vivendo às expensas de protetores. Por conseguinte, apesar de serem 

reformados, suas utopias não são protestantes347, ou seja, eles não se colocam como 

porta-vozes de seus correligionários, o que torna suas proposições – como o descarte 

institucional do Estado e da Igreja promovido pelos hermafroditas, e a impostura que 

legitima a autoridade política sévarambe – muito mais abrangentes e complexas.  

 

 
                                                 
345 Cf. RACAULT, Jean-Michel. Nulle part et ses environs - Voyage aux confins de l'utopie littéraire 
classique (1657-1802). Paris: Pups, 2003, pág. 14, grifos meus. Trecho original: « [...] On appellera 
utopie narrative la description détaillée, introduite par un récit ou intégrée à un récit, d’un espace 
imaginaire clos, géographiquement plausible et soumis aux lois physiques du monde réel, habitée par une 
collectivité individualisée d’êtres raisonnables dont les rapports mutuels comme les relations avec 
l’univers matériel et spirituel sont régis par une organisation rationnellement justifiée saisie dans son 
fonctionnement concret. Cette description doit être apte à susciter la représentation d’un monde fictif 
complet, autosuffisant et cohérent, implicitement ou explicitement mis en relation dialectique avec le 
monde réel, dont il modifie ou réarticule les éléments dans une perspective critique, satirique ou 
réformatrice. » 
346 Cf. LESTRINGANT, Frank. “Huguenotes em Utopia ou o gênero utópico e a Reforma (séculos XVI-
XVIII)”. In: Revista Morus – Utopia e Renascimento, núm 5. Campinas: Unicamp, 2009. 
347 Mesmo assim, algumas reivindicações huguenotes podem ser identificadas nessas utopias – 
especialmente em Veiras –, como a ideia de um regime político temperado e a defesa da liberdade de 
consciência. 
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3.2)     Foigny: no país da razão, outra humanidade 

Em 1676, a publicação do relato de viagem do hermafrodita Nicolas Sadeur – 

utopia escrita pelo então huguenote Gabriel de Foigny – causou grande polêmica em 

Genebra. Nesta seção, exporei a biografia348 do autor de La terra australe connue e 

resumirei este escrito, destacando e analisando algumas de suas principais tópicas. 

Há pouquíssimos registros acerca dos primeiros 36 anos da vida de Gabriel de 

Foigny, que se passaram na França. As únicas informações obtidas pelos biógrafos 

dizem respeito ao seu ano e local de nascimento (possivelmente em 1630, em uma 

aldeia da Picardia) e sua estada na ordem dos franciscanos, onde atuou como frade 

conventual. Em meados da década de 1660, abandonou o hábito, abjurou o catolicismo 

e converteu-se ao protestantismo. Pouco depois, dirigiu-se à Suíça. As razões de sua 

emigração não foram identificadas. No entanto, seu ingresso no calvinismo ocorreu 

precisamente na época em que o Estado francês, com estímulo do clero e das 

autoridades políticas católicas locais, aprovava medidas que, gradativamente, tornavam 

a vida cotidiana dos huguenotes mais embaraçosa. Deste modo, se não podemos 

asseverar que Foigny saiu da França exclusivamente em busca de liberdade religiosa e 

intelectual – e a Suíça reformada mostrar-se-ia tão intransigente quanto o reino 

governado por Luís XIV –, é possível ao menos supor que as condições antagônicas que 

a minoria huguenote – à qual se integrou – enfrentava naquela ocasião contribuíram, de 

alguma forma, em sua decisão. 

Foigny permaneceu na Suíça entre 1666 e 1684. Há diversos registros deste 

período de sua vida, a maioria concernente aos processos em que esteve envolvido. Seu 

primeiro destino foi Genebra. Na capital calvinista, enfrentou dificuldades para 

subsistir. Apesar de ter recebido uma pequena subvenção das instituições religiosas da 

cidade e ter trabalhado como professor de música e corretor de provas ortográficas, não 

conseguiu superar sua miserável condição. Marcou casamento com uma viúva, que lhe 

forneceu dinheiro para os preparativos da cerimônia; no entanto, após receber outro 

auxílio, proveniente de um fundo destinado aos refugiados franceses349, tentou cancelar 

                                                 
348 Todas as informações biográficas que apresentarei constam, de maneira muito mais detalhada, na tese 
de doutoramento de Ana Cláudia Romano Ribeiro, que realizou a primeira tradução crítica da utopia de 
Foigny para a língua portuguesa no Brasil. Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. “Sou do país superior”: 
utopia e alegoria na libertina Terra Austral conhecida (1676), de Gabriel de Foigny. Tradução e Estudo 
(tese de doutorado). Campinas: Unicamp, 2010, vol. 1, pág. 135-152. 
349 Conforme expus no primeiro capítulo, estes fundos eram comuns nos territórios protestantes europeus 
que acolhiam os refugiados da França. O fato de Foigny ter recebido este tipo de auxílio em 1666 – 
praticamente vinte anos antes da revogação do édito de Nantes – atesta que o número de huguenotes que 
saíam de sua terra natal por causa das perseguições locais já era significativo, naquele momento. 
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o matrimônio. A noiva, indignada, reclamou de sua conduta junto aos órgãos políticos e 

religiosos locais. Um processo foi aberto contra ele, que acabou sendo expulso da 

cidade meses depois de sua chegada, condenado por comportamento contrário à moral e 

à religião.  

A despeito de ter sido proscrito de Genebra, Foigny resolveu continuar em 

território suíço. Entre 1666 e 1672, prosseguiu sua trajetória errante, passando por 

Lausanne, Berna e Morges, onde acumulou novos escândalos. Em Lausanne, recebeu 

doações do governo local, reconciliou-se com a noiva e trabalhou como professor. 

Mudou-se então para Berna, onde apresentou às lideranças eclesiásticas o manuscrito 

inacabado de seu primeiro livro, Les Attraits au service divin, recebendo uma 

recompensa por seu aparente zelo religioso. Em seguida, candidatou-se ao posto de 

regente do colégio de Morges, onde foi admitido no início de 1669; dois anos depois, 

foi promovido a primeiro regente. Quando finalmente parecia que Foigny tinha se 

afastado das polêmicas, novos episódios vieram à tona. Pretendendo publicar Les 

Attraits au service divin, submeteu-o a análise do consistório morgense que, 

contrariamente ao parecer concedido em Berna, acusou-o de “papismo” e “misticismo.” 

Além disso, certo dia compareceu ao culto bêbado e, no momento da Ceia, vomitou 

sobre a mesa da comunhão. Consequentemente, as atitudes escandalosas de Foigny e a 

intransigência das instâncias religiosas provocaram não apenas sua exoneração do 

colégio, como também sua expulsão de Morges. 

Em 1672, Foigny obteve permissão para voltar a Genebra, graças à anuência de 

representantes políticos da cidade. Para manter sua família (naquele momento, esposa e 

três filhos), ocupou-se dando aulas particulares. Além disso, conseguiu publicar escritos 

com fins didáticos – dedicados ao ensino gramatical –, que não deixaram de gerar 

controvérsia, pois supostamente rivalizavam com os métodos empregados pelos 

estabelecimentos de ensino, como o colégio de Genebra.  

Em 1674, sob vigilância do Consistório e da Venerável Companhia – principais 

instituições religiosas da cidade-modelo de Calvino, que se distinguiam por sua 

interferência nos assuntos civis, pressionando as decisões dos mecanismos temporais, 

como o Pequeno Conselho –, Foigny decidiu dar provas de sua ortodoxia, reeditando os 

Psaumes de Marot et Bèze – escritos no século XVI e republicados diversas vezes ao 

longo do XVII –, incluindo suas opiniões e orações. Entretanto, ao contrário do que 

imaginava, tal publicação determinou a abertura de uma nova investigação contra ele. O 

livro, que não contou com autorização da igreja genebrina para ser impresso, foi julgado 
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errôneo, ímpio e incongruente. A despeito das afinidades entre Foigny e alguns 

membros do Conselho, que advogaram em sua defesa, o Consistório conseguiu que 

todos os exemplares dos Psaumes fossem recolhidos e destruídos.  

 Em 1676, Foigny apresentou sua principal obra, a utopia La terre australe 

connue: c’est-à-dire, la description de ce pays inconnu jusqu’ici, de ses moeurs, & de 

ses coutumes. Par M. Sadeur. Avec les avantures qui le conduisirent em ce Continent, 

& les particularitez du sejour qu’il y fit durant trent-cinq ans & plus, & son retour. 

Réduites et mises en lumières par les soins & la conduite de G. de F. Vannes, par 

Iaques Verneuil, ruë S. Gilles, 1676. Mais uma vez, o escritor francês foi alvo de um 

processo, conduzido pela Venerável Companhia, que considerou seu livro repleto de 

“falsidades, impertinências, diversas fábulas, impiedades e outros disparates.” Em sua 

defesa, Foigny alegou ter apenas reproduzido o manuscrito que recebera de um 

mercador estrangeiro, declarando que seu teor tinha sido aprovado por um dos membros 

do Pequeno Conselho – o recém-falecido Jean Lullin – que, inclusive, também sugerira 

a alteração do nome do impressor e do local de publicação. Sem conseguir corroborar o 

que dizia – não detinha uma autorização escrita de Lullin –, sua situação agravou-se. O 

livro foi enviado para apreciação do Pequeno Conselho, que o julgou “contrário à 

verdade, às boas maneiras e à religião.” Além disso, logo se descobriu que o mercador 

estrangeiro não existia. Condenados em fevereiro de 1677 por terem fornecido falsos 

testemunhos e publicado uma obra tida como irreligiosa sem autorização, Foigny e o 

impressor La Pierre foram enviados para o cárcere. 

Dias depois, Foigny reconheceu que mentira, enfatizando sua lealdade à religião 

reformada. Acabou sendo solto, porém o Conselho estava determinado a proscrevê-lo 

novamente. A Venerável Companhia, que pressionou pela apreensão dos exemplares do 

livro, estava assaz insatisfeita com o resultado do processo, considerando que o escritor 

não tinha sido condenado por seu maior crime, suas reflexões heterodoxas. Foigny, que 

despertou a simpatia de alguns indivíduos – como atesta uma petição de março de 1677, 

requerendo sua permanência na cidade –, conseguiu viver em Genebra por mais sete 

anos, aproveitando-se das tensões entre as instituições religiosas e temporais. O autor de 

La terra australe connue chegou a ser preso outra vez, por ter “obscenamente” 

engravidado sua criada, após se tornar viúvo. Em junho de 1684, informou ao 

Consistório sua renúncia ao calvinismo e, depois de obter permissão para vender sua 

casa, finalmente saiu da Suíça. Morreu em 1692, em um convento do ducado de Saboia, 
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no mesmo ano em que era publicada na França, com autorização real, a segunda edição 

de sua utopia, cujas passagens mais polêmicas foram abreviadas. 

A partir deste ponto, apresentarei um breve resumo de La terre australe connue. 

Em seguida, analisarei algumas de suas principais matérias.  

No prefácio da edição original (1676) – intitulado “Ao leitor” –, Foigny esforça-

se para imprimir uma imagem de verossimilhança ao relato de Nicolas Sadeur, 

discorrendo sobre o enorme e incógnito continente austral, evocando testemunhos de 

alguns viajantes que navegaram por seus arredores.350 Sua principal referência é a 

descrição do português Fernandez de Quir – confirmada por Louys Paëz de Torrez, 

almirante da mesma frota – que, navegando para a Coroa Espanhola durante a União 

Ibérica (1580-1640), chegou a realizar expedições infrutuosas, cujo objetivo era 

descobrir e desbravar o novo continente. No entanto, não obstante as informações 

trazidas por estes dois homens, Foigny afirma que seus relatos não passam de “um vago 

esboço, que atiça mais do que satisfaz a curiosidade, pois nada mais detalha.”351 

Ora, a proeza de adentrar a terra austral caberia a Sadeur, que narrou 

detalhadamente sua viagem ao terceiro continente. A transmissão de seu relato ocorreu 

em Livorno, no ano de 1661. O prefaciador percebeu que o viajante escorregou na 

rampa do barco que o trouxe das Índias Orientais e estava se afogando. Depois de salvá-

lo, estendendo-lhe uma percha, o conduziu até sua morada. Inicia-se uma breve 

amizade, interrompida apenas pelo falecimento do aventureiro, que já estava com a 

saúde bastante fragilizada. Entretanto, antes de morrer – em 25 de março, “dia da 

Encarnação do Filho de Deus” –, o moribundo teve tempo de contar ao anfitrião sua 

viagem à terra desconhecida, bem como presenteá-lo com uma maleta, que continha um 

resumo de suas aventuras, em latim. Depois de quinze anos conservando o manuscrito, 

o prefaciador resolveu enfim publicá-lo, convicto de sua utilidade, esboçando um 

julgamento semelhante ao que seria ulteriormente apresentado por Bayle, declarando a 

separação entre fé e moral: 

 

[...] Por fim, decidi dá-lo ao público porque descobri nele uma infinidade de 
traços da divina sabedoria, cuja conduta nos obriga a admirar, e porque provoca 
confusão nos que, dizendo-se cristãos e inspirados particularmente pela graça, 
vivem pior que os animais, enquanto os pagãos, seguindo apenas suas luzes 

                                                 
350 Curiosamente, Foigny não mencionou em seu comentário Les trois mondes (1582), livro que o 
historiador huguenote La Popelinière escreveu a fim de incentivar seus contemporâneos a desbravarem 
este enorme continente representado no Theatrum orbis terrarum (1570) de Ortelius, especulando sobre 
seus “prazeres, riquezas e comodidades para vida humana.” 
351 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 23. 
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naturais, dão provas de possuir mais virtudes do que os reformados declaram 
possuir [...] quão grandes luzes gozam os austrais em relação às trevas que 
envolvem nossos espíritos.352 
 

Encerrado o prefácio – que anuncia a proposta literária de Foigny, baseada na 

comparação entre as ideias e costumes de europeus e austrais –, inicia-se o relato do 

viajante, narrado em primeira pessoa.353 Nos quatorze capítulos de La terre australe 

connue, ele expõe sua história de modo meticuloso, desde o nascimento até a fuga do 

continente austral.  

Nicolas Sadeur era filho de Guillemette Ottin e Jacques Sadeur354, que prestava 

serviços para a marinha francesa e que, em uma de suas expedições, esteve em Port 

Royal. Nicolas foi concebido neste território da América do Norte e seu nascimento 

ocorreu em alto-mar, no dia 10 de maio de 1603, duas semanas após o embarque de 

seus progenitores, que retornavam à França. O capitão do navio, o senhor de Sare, 

tornou-se padrinho do recém-nascido.  

A viagem transcorria tranquilamente, quando uma violenta tempestade atingiu a 

embarcação, que foi arremessada até a costa da Galícia, onde encalhou. Os pais de 

Sadeur corajosamente protegeram-no da catástrofe, porém tal esforço custou-lhes suas 

próprias vidas. Seu padrinho, ainda aturdido com o trágico episódio, cedeu aos apelos 

de um casal de nativos – que acabara de perder seu filho único e queria ficar com o bebê 

–, e embarcou para a França deixando seu afilhado para trás. Chegando em casa, contou 

tudo o que havia se passado na viagem à sua esposa, que ficou descontente com o fato 

dele ter largado o menino na Espanha e o impeliu a reparar seu grave erro. 

Assim, vinte e dois meses depois da tragédia que vitimou os pais de Sadeur, o 

senhor de Sare embarcou rumo à Galícia, disposto a reavê-lo. Percebendo que seus pais 

adotivos se recusavam terminantemente a devolvê-lo, procurou recuperar a guarda da 

criança na Justiça, que indeferiu seu pedido. Desesperado, raptou o afilhado e embarcou 

em seu navio, que foi acidentalmente alvejado por uma embarcação portuguesa. Sare 

sucumbiu ao naufrágio, mas Sadeur resistiu. Os tripulantes ibéricos resgataram os 

sobreviventes e os conduziram até a cidade de Leiria. 

                                                 
352 Ibid, vol. 2, pág. 37-39, grifos meus. 
353 De acordo com Peter Kuon, Foigny e Veiras contribuíram para a substituição, na segunda metade do 
século XVII, da cidade ideal alegórica – cujos melhores exemplos são as utopias de Morus e Campanella 
– pela viagem utópica realista. Cf. KUON, Peter. “L'utopie entre 'mythe' et 'lumières' -  La Terre Australe 
connue (1676) de Gabriel de Foigny et L'Histoire des Sévarambes (1677-1679) de Denis Veiras”. In: 
Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. XIV, n. 26, 1987, pág. 255.  
354 Na edição de 1692, Nicolas Sadeur passou a ter o mesmo nome de seu pai, ou seja, Jacques Sadeur.  
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Em Portugal, logo se descobriu que a criança tinha os dois sexos, com fenótipo 

masculino. O hermafroditismo de Sadeur gerava aversão e dificultava sua adoção. 

Colocado sob a tutela dos jesuítas até os oito anos de idade, foi posteriormente entregue 

aos cuidados da condessa de Villafranca, que lhe forneceu uma educação praticamente 

idêntica à de seu filho natural.355 

Em 1623, com vinte anos de idade e formado em filosofia, Sadeur foi vítima de 

um rapto promovido pelos partidários dos Bragança – a família Villafranca era aliada do 

rei de Castela –, que acabaram por levá-lo ao alto-mar, onde ele tinha se determinado a 

não mais permanecer, tendo em vista as tragédias que havia enfrentado. Como já era de 

se esperar, o barco dos raptores também afundou, e Sadeur sobreviveu utilizando a porta 

do quarto do capitão como prancha. O jovem hermafrodita foi resgatado por uma nau 

mercante portuguesa, que seguia em direção às Índias Orientais. Certo de que 

provocaria uma nova desgraça, solicitou aos tripulantes que se desfizessem dele. O 

capitão, que dizia dever favores à sua mãe adotiva, discordou de sua proposta. Em seu 

trajeto, a expedição fez uma breve parada no Congo. Observando o país, Sadeur 

percebeu que seu povo, “por não ser obrigado a trabalhar, vive a bom direito em uma 

ociosidade que o torna lento, negligente, adormecido, desdenhoso e sem perfeição, pois 

a perfeição demanda exercício, trabalho e pena.”356 

O navio contornou em segurança o cabo da Boa Esperança e já se encontrava 

próximo de Madagascar, quando foi fendido por um rochedo. Sadeur, portanto, 

enfrentava seu quarto naufrágio. Uma tábua, retirada da embarcação, lhe serviu de 

prancha. Depois de nela flutuar inconsciente por várias horas, finalmente avistou terra 

firme.  

De uma árvore encravada na praia, retirou frutos suculentos, que o revigoraram. 

Após dormir por algumas horas, acordou e resolveu explorar o local inóspito que 

acidentalmente atingira. No meio de sua incursão, foi atacado por feras voadoras 

gigantes. Seguiu-se um terrível combate, no qual Sadeur conseguiu derrotar os animais. 

A luta foi assistida pelos nativos que, espantados com a sua coragem, o resgataram. 

Desta maneira, encerravam-se as aventuras que conduziram o narrador ao quadro 

utópico.357  

                                                 
355 Sadeur narra que, a despeito da bondade de sua mãe adotiva portuguesa, ele usou a mesma vestimenta 
dos criados da casa durante oito anos. 
356 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 93. 
357 Segundo Lise Leibacher-Ouvrard, as viagens exprimem o desejo de um alhures, afinal, fictícias ou 
reais, elas são êxodo, exílio. O horizonte de expectativa do leitor de um relato de viagem não é aquele do 
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Sadeur imediatamente descobriu que estava na terra austral, povoada por 

indivíduos que andavam nus e que, assim como ele, eram hermafroditas.358 Ao perceber 

que os nativos tinham cerca de 2.40m de altura, rostos alongados, lábios e seios 

vermelhíssimos, braços musculosos – além de um par de braços finos, nas ancas – e 

mãos com seis dedos, o náufrago pensou que estivesse delirando, mas logo percebeu 

que havia ingressado numa outra humanidade: 

 

[...] Dizia algumas vezes para mim mesmo que talvez estivesse morto, ou pelo 
menos louco, e quando, de vários modos, provei para mim mesmo que sem 
dúvida estava vivo e com minhas faculdades mentais saudáveis, não podia me 
convencer que estivesse na mesma terra, nem com homens da mesma natureza 
que os europeus.359 

 

Totalmente restabelecido dos ferimentos causados no duelo contra os pássaros 

selvagens, Sadeur dá início ao relato das singularidades do país austral e de seus 

habitantes. O viajante considera que “a uniformidade admirável de línguas, costumes, 

construções e cultura da terra que impera nesse grande país” constitui um “milagre da 

arte ou da natureza.”360 Assim, “basta conhecer um bairro para julgar os outros”, graças 

à “índole de todos os nativos, que nasceram inclinados a não querer ter absolutamente 

nada a mais que os outros.”361 

No que concerne à organização da sociedade, Sadeur informa seus leitores que o 

país dos hermafroditas tem quinze mil distritos, cada um deles com dezesseis bairros. 

                                                                                                                                               
conformismo, pois a atração pelo novo tem, em si, um sabor de rebelião. O deslocamento espacial é um 
elemento que sugere o distanciamento ilustrado pela utopia. Deste modo, a viagem rompe gradualmente o 
cordão que liga Sadeur à sua terra natal, por meio das etapas que precedem sua chegada ao espaço 
utópico. As aventuras narradas pelo hermafrodita até seu resgate pelos austrais preparam o leitor para a 
alteridade da utopia. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Libertinage et utopies sous le règne de Louis 
XIV. Genève/Paris: Droz, 1989, pág. 171.    
358 Sadeur escapou de ser morto pelos autóctones porque perdera suas roupas durante a batalha com os 
pássaros. A semelhança física com os austrais garantiu a conservação de sua vida, como exporei a seguir. 
359 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 161, grifos meus. 
360 Para Kuon, é possível entrever nas utopias de Foigny e Verias o “movimento centralizador do Estado 
absolutista luís-quatorziano sobre todos os domínios da sociedade.” Na “estruturação geométrica e 
racional do espaço, da sociedade e até da língua utopiana, percebe-se o reflexo do cartesianismo 
triunfante.” Cf. KUON, Peter. Op.Cit., pág. 254. Trecho original: « [...] La mainmise centralisatrice de 
l’État absolutiste louisquatorzien sur tous les domaines de la société [...] dans la structuration 
géométrique et rationnelle de l’espace, de la société, voire de la langue utopienne,  on aperçoit le reflet 
du cartésianisme triomphant. » A despeito das marcas do racionalismo na utopia de Foigny, é necessário 
não perdermos de vista que a uniformidade social é um das características do gênero utópico desde a obra 
paradigmática de Morus, conforme lembrou Raymond Trousson. Cf. TROUSSON, Raymond, Viaggi in 
nessun luogo – Storia letteraria del pensiero utopico. Ravena: Longo Editore, 1992, Apud BERRIEL, 
Carlos Eduardo Ornelas. “O Elogio dos Garamantes de Mambrino Roseo (1543) – Tradução e 
apresentação”. In: Revista Morus - Utopia e Renascimento, núm. 02 (Dossiê Utopia como Gênero 
Literário). Campinas: Unicamp, 2005, pág. 109.  
361 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 169-171. 
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Os bairros têm vinte e cinco casas – hiebs –, todas elas com quatro divisões, que 

comportam quatro homens. Somando-se os moradores das habitações com os residentes 

nos sessenta mil hebs – casas de educação, onde todos estudam até os trinta e cinco anos 

de idade – tem-se uma sugestiva população de 144 milhões de indivíduos.362 Os austrais 

possuem também os hab – casas de refeições – e extensos jardins, os huids, onde 

cultivam seus saborosos frutos, dos quais se alimentam exclusivamente. O encanto 

destes frutos pode ser explicado pelo clima local, “uma espécie de verão perpétuo”, que 

contribui para que “tudo atinja a perfeição em qualquer época.” Além disso, “nunca há 

tempestades” e “não se vêem nem moscas, nem lagartas, nenhum inseto” neste “país 

abençoado que, contendo todas as raridades e delicadezas imagináveis, está imune de 

todas as aflições que nos cercam.”363 

A curiosidade e a conduta de Sadeur não deixaram de causar estranheza aos 

austrais.364 Eles logo descobriram que, a despeito das paridades corporais, o 

hermafrodita europeu era um “meio-homem” – nome dado aos habitantes das outras 

partes do mundo. Pretendiam eliminá-lo, porém o ancião filósofo Suains saiu em sua 

defesa, dizendo posteriormente ao estrangeiro:  

 

[...] Apesar de teres dois sexos, teu comportamento te condena; para prolongar 
tua vida é preciso que tu o corrija. Posso, para teu bem, propor-te um expediente 
que podes observar sem temor: vem expor-me tuas dúvidas livremente e te darei 
toda a satisfação que puderes desejar, desde que sejas discreto e não provoque 
mais teus irmãos a ponto de quererem destruir-te.365 

 

A partir de então, inicia-se um interessante debate entre os hermafroditas austral 

e europeu, condensada no quinto capítulo – “Da constituição dos austrais e seus 

costumes” – e no sexto – “Da religião dos austrais.” Retomarei posteriormente os 

assuntos neles discutidos, que concernem às questões que pretendo discorrer. 

                                                 
362 Uma aparente referência aos cento e quarenta e quatro mil evocados no Apocalipse 14. 
363 Ibid, vol. 2, pág. 171-199. 
364 “Sempre me senti bastante livre para expor minhas opiniões, mas exagerei ao explicar várias coisas 
que me surpreendiam, ora a um irmão, ora a outro, chegando a querer fundamentar na razão as teses que 
eu sustentava. Falava de sua nudez expressando reprovação, queria acariciar alguns irmãos e despertar 
neles o que chamamos de prazer, perguntava com insistência onde estavam os pais das crianças que 
vinham ao mundo e dizia que não podia apreciar o silêncio que guardavam sobre isto.” Ibid, vol. 2, pág. 
203. 
365 Ibid, vol. 2, pág. 207-209. 
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Nos capítulos posteriores, Sadeur expõe os julgamentos dos autóctones sobre a 

vida e a morte366, além de relatar seus exercícios cotidianos367, sua educação e língua368, 

bem como suas invenções, que ficam registradas em um “livro de curiosidades 

públicas.”369 No décimo capítulo, descreve os estranhos animais que habitam a terra 

austral, como os urgs, pássaros que Sadeur enfrentou em sua chegada ao país: 

 
[...] O quarto tipo de pássaros é do tamanho dos nossos bois, com uma cabeça 
longa que termina em ponta, o bico do tamanho de um grande pé, mais duro e 
mais cortante que aço afiado. Tem verdadeiros olhos de boi que saltam de suas 
cabeças, duas grandes orelhas, plumas vermelhas e brancas, pescoço nem um 
pouco fino, ao contrário, muito largo, um corpo longo de doze pés e largo de 
quatro, com uma cauda de plumas grandes e recurvadas. Sob suas plumas, um 
peito a prova de golpes e duro como ferro, patas mais para pequenas que para 
grandes, terminando em cinco espaventosas garras capazes de suspender 
facilmente um peso de trezentas libras. Esses horríveis animais chamam-se urgs 
e vivem de presas do mar ou da terra. Em certas épocas fazem uma guerra tão 
cruel contra os austrais que por vezes somem com dez, doze ou quinze pessoas 
em um dia. Basta que provem carne humana para que sua avidez por comê-la 
aumente, e não há estratagema ou invenção dos quais não se sirvam para este 
efeito [...] É verdade que eles [os austrais] fizeram e fazem ainda, todos os dias, 
coisas incríveis para destruir tais pássaros. Chegaram a aniquilar ilhas inteiras 

                                                 
366 Sadeur afirma que os austrais “concordam que esta vida é apenas agitação, turbamento e tormento. 
Estão persuadidos de que o que chamamos de morte é seu repouso e que o maior bem para uma criatura é 
de a ele retornar o quanto antes. Esse pensamento faz com que vivam não apenas com indiferença pela 
vida, mas também com o desejo de morrer.” Por conseguinte, quando estão próximos de um século de 
idade, os austrais ingerem em quantidade demasiada um de seus frutos, o balf, para cessarem sua 
existência. Suains diz-lhe: “consideramos o que somos e o que deveríamos ser, sabemos que somos muito 
nobres, muito perfeitos e dignos da eternidade. Vemos que, não obstante essa superioridade, somos 
obrigados a depender de mil coisas que estão muito acima de nós e que estamos submetidos à liberdade 
de um Soberano que nos fez somente para poder transformar-nos quando e como quiser, cuja onipotência 
consiste tanto em destruir-nos quanto em fazer-nos exceler.” Sadeur, então, vangloria-se da aparente 
primazia do cristão – que aspira à vida eterna – no que concerne a esta questão: “refleti muito sobre os 
discursos que ele [Suains] me havia feito e descobri neles matérias de grande consolo. Vi que, se esta 
nação tivesse gozado das luzes que a fé nos ensina, teria sido muito mais feliz, enquanto que, sendo delas 
privada, é miserável. Sua tristeza em verem-se obrigados a cessar de ser se mudaria em uma incrível 
alegria se soubesse o mesmo que nós, que nossa morte não vem para destruir-nos, mas, antes, para 
impedir-nos de morrer e elevar-nos a uma plena e eterna bem-aventurança. Se a tristeza de perecer logo 
os obriga a desejar não ser e mesmo nunca ter sido, a certeza de que viveriam para sempre, e de sua 
mudança serviria não apenas para torná-los gloriosos, seria o cúmulo de sua felicidade.” O viajante deixa 
seu leitor com uma dúvida: o país dos austrais é uma eutopia? Ibid, vol. 2, pág. 327-349.  
367 Os austrais dividem o dia em três partes, dedicadas às reflexões interiores – “passam um terço do dia 
no hab sem pronunciar uma só palavra, afastados uns dos outros e tão atentos ao que pensam que nada é 
capaz de distraí-los” –, às ciências, ao trabalho e às atividades públicas. Ibid, vol. 2, pág. 355-361. 
368 Entre os vinte cinco e os vinte oito anos de idade, os austrais estudam sua história, e aprendem que os 
“meios-homens” foram originados pelo cruzamento de um indivíduo bissexuado com uma serpente, tema 
que retornarei adiante. Já a língua dos austrais os torna filósofos, pois “não se pode nomear coisa alguma 
neste país sem, ao mesmo tempo, explicar sua natureza.” Ibid, vol. 2, pág. 383-397. Para Leibacher-
Ouvrard, trata-se de um idioma criado para ser racional, capaz de fazer com que o homem domine a 
língua, ao invés da língua dominar o homem. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op.Cit., pág. 37. 
369 Uma das doze invenções relatadas por Sadeur: “Após pegar um copo de água do mar, misturar cerca 
de seis onças de terra, versar meia colherada do fruto do repouso e colocar tudo, empacotado com folhas, 
sob a axila, durante cerca de seis horas, surge uma espécie de pequeno cão maravilhoso.” Cf. RIBEIRO, 
Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 363-371. 
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de trinta ou trinta e cinco léguas de circuito com montanhas de uma légua de 
altura para expulsá-los. Mas a despeito do que têm feito ou do que façam, não 
vejo nenhuma chance de conseguirem bani-los.370  

  

Além da interminável luta contra os urgs, os austrais costumam dizimar os 

navegantes europeus que desembarcam em suas terras. No entanto, suas principais 

guerras ocorrem contra seus vizinhos unissexuados, os fundinos.371 Sadeur participou de 

duas dessas batalhas, admirando-se ao ver que os hermafroditas, “sem nenhum guia, 

sem ordens e mesmo sem se falarem”, sabem “postar-se com tanta exatidão e 

destreza.”372 Consequentemente, suas batalhas são verdadeiras carnificinas. A primeira 

ocorreu em resposta a uma tentativa de invasão promovida pelos fundinos. A segunda, 

ao contrário, foi iniciativa dos hermafroditas, e terminou com o aniquilamento de uma 

colônia de seus malquistos vizinhos. Nem mesmo a terra onde eles viviam resistiu, pois 

os austrais “deliberaram eliminar a ilha com duas tropas de cinqüenta mil homens, e 

toda esta prodigiosa massa de terra foi destruída e coberta de água em dez de seus 

meses”, uma obra “inconcebível e espantosa.”373 Foi neste segundo combate que Sadeur 

cometeu uma falta grave, que selou sua exclusão do quadro utópico. No meio da 

ofensiva, deixou-se atrair pelos encantos de uma fundina: 

 
[...] É difícil imaginar tão belas criaturas como as que vi então, e não podia vê-
las serem degoladas sem provar uma compaixão que foi claramente percebida 
pelos austrais. Entrei em uma casa, que parecia mais importante que as outras, 
onde encontrei uma venerável matrona com duas filhas de vinte e cinco a vinte 
e seis anos que se jogaram a meus pés. Foi então que o amor me transportou e 
que os charmes de seus rostos e de seus seios nus me fizeram perder a razão e o 
discernimento. Ergui-as e, tendo-as beijado, abracei uma que me deu essa 
liberdade. Mas mal havia começado, quando dois austrais entraram e me 
pegaram em flagrante. Pela expressão em seus rostos compreendi que estava 
perdido. Contentaram-se, no entanto, em degolar essas damas em minha 
presença. Eu não sabia que sorte me aguardava, nem que partido tomar, e não 
podia mais olhar para um austral sem me envergonhar.374  

 

Terminada a guerra contra os fundinos, os austrais deliberaram sobre o destino 

de estrangeiro, que já vivia no país há trinta e cinco anos, e acabaram condenando-o a 

comer o fruto balf em uma quantidade que o levaria à morte.375 Contrariamente aos seus 

irmãos austrais, que desprezavam a existência terrena e certamente se alegrariam em 

                                                 
370 Ibid, vol. 2, pág. 411-415. 
371 Há no relato de Sadeur um capítulo dedicado exclusivamente às “guerras habituais dos austrais.” 
372 Ibid, vol. 2, pág. 447. 
373 Ibid, vol. 2, pág. 481.  
374 Ibid, vol. 2, pág. 473-475. 
375 Ibid, vol. 2, pág. 509-511. 
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receber tal sentença, o europeu pretendeu preservar sua vida.376 Seu subterfúgio foi 

convencê-los de que tinha descoberto como “destruir facilmente os urgs”, e que “não 

poderia deixá-los sem comunicar-lhes” este “grande segredo.”377 Os hermafroditas 

acederam ao seu pedido. Assim sendo, Sadeur montou uma armadilha e conseguiu 

aprisionar um dos temidos pássaros gigantes. Em seguida, começou a alimentar o 

animal e adestrá-lo, dizendo para si mesmo: “não poderia suceder que, como cheguei a 

este país pela crueldade destes animais, dele possa sair por causa de sua amizade?”378 

Depois de conquistar a afeição da fera379, separou algumas provisões e fugiu voando do 

país, montado no dorso de seu novo companheiro.  

Durante sua escapada, acabou perdendo contato com o urg – que o defendeu 

bravamente do ataque de outras feras –, antes de ser percebido por marinheiros que nele 

“descarregaram uma quantidade de tiros” e que, notando seu hermafroditismo, 

pensaram ter capturado um austral e o conduziram à ilha onde habitavam, para que 

fosse sacrificado diante do povo. No meio do ritual, quando os nativos já começavam a 

beber seu sangue, disparos de canhão foram ouvidos, fazendo a multidão sair em 

disparada. Sadeur foi providencialmente resgatado por uma expedição francesa.380 

Antes de retornar ao Velho Continente – a bordo de uma embarcação italiana com 

destino a Livorno –, passou um breve período em Madagascar, onde se despediu do 

cenário utópico, por meio de seu encontro com um ancião de uma ilha austral, que tinha 

sido aprisionado em uma chalupa conduzida por seis remadores, cuja constituição física 

era parecida com a dos hermafroditas. Sadeur procurou obter informações sobre o país 

daquele homem, e descobriu que “sua população muito civilizada” vivia sob um regime 

aristocrático.381 Quando o europeu finalmente teve que partir, seu amigo pediu 

permissão para acompanhá-lo, mas o governador de Madagascar pretendia receber um 

resgate de seu povo para liberá-lo. Por conseguinte, na hora de se despedir de Sadeur, o 

                                                 
376 “[...] Como não se pode anular a natureza, eu era sempre impelido, apesar de todas as minhas 
precauções, a dar indícios do que era.” Ibid, vol. 2, pág. 507. 
377 Ibid, vol. 2, pág. 513. 
378 Ibid, vol. 2, pág. 519. 
379 “Passava quase todo o tempo junto ao meu pássaro e nada omitia para mostrar-lhe todos os sinais 
possíveis de benevolência [...] Seu afeto por mim aumentou tanto que não suportava mais, sem reclamar, 
que eu me afastasse e eu, reciprocamente, só ficava bem quando estava perto dele.” Ibid, vol. 2, pág. 521-
525 
380 “[...] vi homens vestidos à maneira europeia que corriam em minha direção. Joguei-me de joelhos e 
roguei-lhes, com as mãos juntas, em língua latina, que tivessem piedade de seu irmão que várias 
felicidades haviam trazido a estas regiões há alguns anos e que estava destinado a um horrível fim não 
fosse sua providencial chegada. Dois entre os doze presentes me compreenderam e, ao saberem quem eu 
era, me conduziram às suas embarcações. Logo soube que se tratava de três navios franceses partidos de 
Madagascar para fazer butim e buscar fortuna.” Ibid, vol. 2, pág. 549. 
381 Ibid, vol. 2, pág. 565-569. 
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ancião jogou-se aos seus pés para mostrar estima por sua pessoa e, “após exclamar 

cinco ou seis vezes em sua língua”, seus “criados vieram, torceram-lhe o pescoço e em 

seguida entrechocaram suas cabeças tão fortemente que as partiram, e caíram mortos 

onde estavam.”382 Tão impressionante quanto o suicídio coletivo, foi a cena seguinte. 

Seus restos mortais foram jogados ao mar, e todos viram, não sem admiração, que os 

“corpos dispuseram-se de tal modo que o cadáver do senhor ia primeiro em direção ao 

oriente, como se caminhasse a pequenos passos, e os outros seis o seguiam sempre 

afastados de dois passos.” Intrigado, o governador solicitou que os corpos fossem 

tirados da água e arremessados novamente, desta vez distantes uns aos outros. No 

entanto, a cena se repetiu, pois mesmo o cadáver do senhor tendo sido jogado a noroeste 

e os outros a sudeste, seus corpos alinharam-se novamente, na mesma disposição 

inicial.383 Ora, o movimento involuntário destes homens que habitam as adjacências da 

terra austral, bem como o referido comportamento dos hermafroditas na guerra, é 

unívoco, em concordância com os desígnios da razão. 

Encerrado este resumo de La terre australe connue, passo ao exame de quatro 

pontos. Primeiramente, a oposição entre a perfeição dos austrais e a natureza 

corrompida dos homens, tema o qual as demais questões se subordinam. Em segundo 

lugar, a posição ocupada pela religião no país hermafrodita, em comparação com as 

sociedades do Velho Continente. Em terceiro lugar, a questão política, também 

assentada a partir do contraste entre os habitantes do país utópico e os europeus. 

Finalmente, discorrerei sobre as possíveis intenções de Foigny, tema que remete à 

(in)aplicabilidade de sua utopia como instrumento de mudança da ordem política, 

religiosa e social da Europa moderna.  

No que concerne à primeira questão, Foigny explora a alteridade utópica em 

diversas passagens de seu escrito. Na abertura do quinto capítulo, informa ao leitor que 

“todos os austrais têm os dois sexos, e se acontece de uma criança nascer com apenas 

um, sufocam-na como se fosse um monstro.”384 O hermafroditismo austral logo se 

revela uma prova da indivisibilidade da perfeição, ao passo que a divisão dos sexos nos 

“meios-homens” é interpretada como marca de sua natureza decaída, origem das 

discórdias. Na discussão entre Sadeur e Suains, o ancião apresenta a seguinte opinião:  

 

                                                 
382 Ibid, vol. 2, pág. 571. 
383 Ibid, vol. 2, pág. 573. 
384 Ibid, vol. 2, pág. 199. 
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[...] Certamente sabes que o homem é formado por duas coisas: um corpo mais 
perfeito que o dos outros animais e uma mente mais esclarecida. Perfeição do 
corpo significa tudo o que deve e pode compor o corpo sem causar 
deformidades, e da mente, a extensão dos conhecimentos sobre o que pode ser 
conhecido, ou ao menos uma facilidade de raciocínio para se chegar a tal 
extensão. Ora, não haveria, naturalmente, mais perfeição em possuir tudo o que 
é preciso para que o corpo de um homem seja perfeito em si mesmo, ao invés de 
ter que dividi-lo? Para fazer um homem inteiro é preciso dois sexos, porque 
então precisas de dois homens para descrever-me um só? E não temos o direito 
de dizer que é imperfeito quem pode somente mostrar uma metade?385 

 

Sadeur tenta obtemperar a tese de seu irmão austral, sustentando que se deve 

“considerar o homem como os outros animais”, afinal, da mesma maneira que um 

“animal não pode ser chamado de imperfeito em sua espécie por ter somente um sexo”, 

não se pode “dizer com razão que o homem seja imperfeito por não ter os dois sexos.” 

Suains reprova o entendimento do estrangeiro, acusando-o de estar a “meio caminho 

entre o animal e o homem.” Para corroborar seu julgamento, afirma que o homem 

distingue-se do animal por tudo o que lhe é próprio, pois “nada há que lhe convenha que 

convenha também ao animal.” Desta maneira, deve-se concordar que um “animal é um 

animal, e que é conforme a outro animal, sobretudo porque seus sexos são separados, e 

que os dois sexos são obrigados a se juntarem para produzirem um semelhante”, 

enquanto que os austrais, bissexuados, são “homens inteiros”, que ostentam todas as 

“partes de sua natureza com suas perfeições”, o que os faz viver “sem provar ardores 

bestiais uns pelos outros.”386 

A suposta correlação entre os “meios-homens” e os animais – argumento usado 

por Sadeur – acaba sendo confirmada pela estirpe dos “homens” e dos “meios-homens”, 

tema que os austrais estudam entre os vinte e cinco e vinte e oito anos de idade, em suas 

aulas de História. A criação dos hermafroditas, numa leitura heterodoxa do livro do 

Gênesis, supostamente precedeu o surgimento de Adão.387 Deste modo, ao não 

descenderem dele, deixam de carregar consigo a divisão dos sexos e o desonroso legado 

do pecado original.388 No que concerne à origem dos “meios-homens”, os pré-adamitas 

acreditam  

 

                                                 
385 Ibid, vol. 2, pág. 217, grifos meus. 
386 Ibid, vol. 2, pág. 219-223. 
387 Hipótese levantada por um contemporâneo de Foigny – e um dos autores estudados nesta dissertação –
, o filósofo Pierre Bayle, em seu Dictionnaire Historique et Critique, verbete “Sadeur.”  
388 Sadeur afirma que “observando essa gente, diríamos facilmente que Adão não pecou e que eles são o 
que nós teríamos sido sem aquela fatídica queda.” Ibid, vol. 2, pág. 249-251. 
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[...] Que uma serpente de tamanho desmesurado e de natureza anfíbia, que 
nomeiam Ams, jogou-se sobre um homem adormecido e dele tirou seu prazer 
sem lhe fazer nenhum outro mal [...] [e] levou-o até uma ilha vizinha que agora 
já não existe onde [...] O homem deu a luz a dois filhos dos dois sexos [...] Ao 
crescerem, essas duas crianças deram provas de malícia e de muita brutalidade 
[...] ao se tornarem grandes, acasalaram-se e se multiplicaram abundantemente, 
vivendo apenas da caça e da pesca, como animais carnívoros [...] encontraram 
um meio de ir para outros países e de povoá-los com sua progenitura, com todas 
as desordens que agora suportamos.389 

 

Ora, a perfeição dos hermafroditas austrais requer um isolamento deste mundo 

híbrido, corrompido. Isto explica suas batalhas contra os fundinos e navegadores 

europeus que desembarcam em suas terras, assim como contra os urgs, elementos que 

colocam em risco o equilíbrio interior de seu país. Outrossim, conforme já mencionei, 

os pré-adamitas alimentam-se unicamente de seus frutos. Sadeur, inversamente, vem de 

uma raça carnívora – que, aliás, pode ser até mesmo antropofágica, como atestou seu 

sacrifício, providencialmente abortado –, que descende de uma serpente. No mesmo 

sentido, a atração do hermafrodita europeu pelas fundinas e sua curiosa escapada da 

                                                 
389 Ibid, vol. 2, pág. 393-397. Para Kuon, a História, que “aparece na Europa como uma sequência caótica 
de eventos imprevisíveis, fixa-se na terra austral em uma presença mítica, imutável e transparente.” Além 
disso, sublinha que na composição de seu complexo sistema, a grande referência de Foigny é o Gênesis, 
hipótese já indicada por Pierre Bayle – que estudamos em um dos capítulos desta dissertação, a partir de 
sua polêmica com Jurieu – em seu Dicionário, no verbete Sadeur: para o filósofo de Roterdã, os austrais 
de Foigny não descendiam de Adão, mas de um andrógino que não saiu de seu estado de inocência. Ainda 
para Kuon, “o que tem um ar de amalgama sincrético e fantasista se revela, entretanto, num sistema 
rigoroso, onde as reminiscências vindas da Antiguidade são estritamente subordinadas às conotações 
bíblicas.” Em sua utopia, Foigny reinterpreta o mito da origem da humanidade: “o homem original era 
andrógino, criado à imagem da Trindade e dotado de poder de auto-reprodução; a Queda, causada por 
uma serpente, não consiste na expulsão do Paraíso, mas na perda de bissexualidade e, sobretudo, da 
perfeição original.” Contrariamente a Adão e Eva, os hermafroditas austrais “jamais deixaram o paraíso.” 
Cf. KUON, Peter. Op.Cit., pág. 257. Trechos originais: « [...] L’Histoire, qui apparaît en Europe comme 
une suite chaotique d’événements imprévisibles, se fige en Terre Australe en une présence mythique, 
immuable et tranparente » , « [...] Ce  qui a l’air d’un amalgame syncrétique et fantaisiste, se révèle 
pourtant un système rigoureux, où les réminiscences venues de l’Antiquité sont strictement subordonnées 
aux connotations bibliques  » e « [...] L’homme originel fut androgyne, créé à l’image de la Trinité et 
doté du pouvoir d’auto-reproduction, la Chute, occasionnée par un serpent, ne consiste pas en 
l’expulsion du Paradis, mais en la perte de la bissexualité et surtout de la perfection originale.  »  Na 
mesma direção, Leibacher-Ouvrard relembra que quando o utopiano é hermafrodita, como no caso de La 
terre australe connue, os jogos sobre a fábula original são complexos, e o relato sobre a queda pode ser 
colocado em questão. Um único aspecto deste simbolismo rico é o fato do hermafroditismo ter evocado o 
mito de um Adão bissexuado, ambiguidade que vem da Gênese (I,27). Ademais, a autora menciona o 
livro do protestante La Peyrère, datado de 1655 e publicado na Holanda, que supunha a existência de 
homens que teriam precedido Adão e que seriam os ancestrais dos gentis, escrito que talvez tenha passado 
pelas mãos de Foigny. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op.Cit., pág. 55. Para Jean-Michel Racault, a 
ideia de uma sociedade de hermafroditas – raça pré-adamítica originária de uma primeira criação – 
adotada por Foigny é oriunda do “esoterismo judeu que se apóia na contradição entre os dois relatos da 
Criação presentes no Gênese (I,27; II-21-25)”, permitindo que o autor de La terre australe connue possa 
reconstruir com “extremo rigor o que poderia ser o universo mental e a civilização material de uma 
humanidade sem pecado, logo sem paixões, que seria, em realidade, uma super-humanidade em ruptura 
com nossa condição decaída.” Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2010, pág. 37-38. 
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terra austral – montado em um dos terríveis pássaros, que se tornou seu amigo –, 

confirma que os “meios-homens” estão mais próximos dos animais que dos austrais. 

 Igualmente, no que diz respeito à moral, diversos trechos do diálogo entre 

Sadeur e Suains confirmam que os “meios-homens” nunca poderão atingir a perfeição 

dos pré-adamitas, cuja superioridade é relembrada pelo interlocutor nativo. Depois de 

afirmar que não é possível “conciliar o uso do raciocínio com a exclusão do duplo 

sexo”390, o ancião diz ao estrangeiro: 

 

[...] Viveste tempo suficiente conosco para que nos tenha conhecido e para que 
te tenhas convencido da bondade de nosso comportamento. A palavra ‘homem’, 
que implica como consequência necessária a razão e a humanidade, obriga-nos 
a uma união tal que não sabemos o que sejam a divisão e a discórdia entre nós. 
Portanto, é preciso que admitas que ou nós somos mais que homens, ou vós sois 
menos que homens, já que estais tão afastados de nossas perfeições.391   

 

Ao final do diálogo, Sadeur parece convencido de que a natureza corrompida de 

seus pares – manifestada pelas paixões – os afasta definitivamente da razão que conduz 

os austrais. O viajante-narrador, aliás, é a ponte entre o pré-adamita e o europeu: possui 

a aparência exterior do primeiro, e os vícios e imperfeições do segundo, sendo estranho 

para ambos. No entanto, isto não o impossibilita de perceber que, ao acidentalmente 

desembarcar na terra austral – onde permaneceu por mais de três décadas –, acabou 

encontrando outra humanidade ou, provavelmente, a verdadeira e única humanidade. 

Em suma, à distância geográfica do continente austral em relação à Europa, acrescenta-

se um distanciamento anatômico e moral: o país de nenhures é habitado por um tipo de 

homem que não existe em lugar nenhum do mundo. Trata-se de uma terra inatingível, 

como são os espaços de outopia, ocupado por indivíduos dotados de uma perfeição 

inalcançável: 

 

[...] Não podia não admirar sua conduta [dos pré-adamitas] e opô-la aos nossos 
defeitos, e me envergonhava de ser obrigado a confessar a mim mesmo que 
estávamos muito distantes de sua perfeição. “E”, dizia eu, “seria verdade que 
não somos completamente homens?” e, quando havia rejeitado esse pensamento 
com base nos princípios de nossa fé, acrescentei: “Mas suas regras superam não 
apenas todas as nossas ações, mas ainda toda a nossa moral natural; não se pode 

                                                 
390 Para Kuon, “grande e belo, o austral é igualmente humano, razoável, afável e sem paixão”, pois ao 
“hermafroditismo, princípio de unidade sobre o plano físico, corresponde, sobre o plano psíquico, a uma 
racionalidade indivisível.” Cf. KUON, Peter. Op.Cit., pág. 255. Trechos originais: « [...] Grand et beau, 
l’Australien est également humain, raisonnable, débonnaire, sans passion » e « [...] à l’hermaphrodisme, 
principe d’unité sur le plan physique, correspond, sur le plan psychique, une rationalité indivisible. » 
391 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano, vol. 2, pág. 235-237. 
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nada conceber de mais razoável nem de mais exato do que o que praticam sem 
imperfeições.” Essa união inviolável de todos, que não sabe o que significa a 
divisão; esse desapego de todos os bens, sem que compreendam como se pode 
amá-los; essa pureza inviolável entre si, sem que possamos saber como geram 
as crianças; enfim, essa ligação tão estreita com a razão, que os une a todos e os 
leva a tudo o que seja bom e necessário, são os frutos de pessoas acostumadas a 
tudo o que podemos conceber naturalmente como perfeito [...] quando eu 
consentia que todas as nossas imperfeições se [opunham] a tantas virtudes, 
quando nossas continuas dissensões, nossas querelas e nossas carnificinas 
medonhas entre irmãos se apresentavam a meus olhos, quando me aparecia esta 
sede insaciável de ter, a qualquer preço e a qualquer risco, quando as desordens 
vergonhosas das nossas lubricidades me confundiam, enfim, quando me via 
obrigado a confessar que a paixão, muito mais que a razão, nos conduzia, 
confesso que admirava este povo e desejava que o exemplo de um verdadeiro 
homem pudesse servir para confundir a vaidade de vários, que gabando-se de 
serem iluminados pelas luzes sobrenaturais, vivem como animais, enquanto que 
os que são conduzidos apenas pela humanidade dão tantos exemplos de 
virtude.392   
 

A segunda questão concerne à comparação entre o cristianismo dos europeus e o 

deísmo dos austrais. Tal assunto é tratado no sexto capítulo de La terre australe connue, 

na sequência do colóquio entre Sadeur e Suains. 

No início da conversa, os interlocutores discorrem sobre Deus. Ambos 

concordam que há um conhecimento natural que torna sua existência inegável. Sadeur 

profere: “tenho a certeza de que, como não posso existir sem ter começado, nenhuma 

pessoa semelhante a mim pôde existir sem começo, consequentemente, é preciso que se 

encontre um ser primeiro que, não tendo princípio, seja a origem de todos os outros.”393 

No mesmo sentido, Suains enuncia: “meu espírito não me permite conceber uma 

eternidade ou compreender uma criação total sem a conduta de um Ser Soberano que 

seja meu grande arquiteto e supremo moderador.”394  

No entanto, não obstante suas opiniões análogas quanto à existência de Deus, o 

pré-adamita e o estrangeiro divergem sobre as manifestações em Sua homenagem. 

Sadeur indaga seu companheiro: “se não colocais em dúvida este Grande Soberano, 

porque não estabeleceis nenhuma religião para honrá-lo?”395 Suains, admirado com o 

fato dos “meios-homens” falarem livremente de matérias religiosas, pergunta se seus 

“sentimentos são os mesmos” a este respeito. O europeu, em resposta, admitiu que as 

                                                 
392 Ibid, vol. 2, pág. 263-267, grifos meus. 
393 Ibid, vol. 2, pág. 271. 
394 Ibid, vol. 2, pág. 271. 
395 Ibid, vol. 2, pág. 279. 
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ideias dos cristãos “eram muito divergentes, o que causava desprezo e ódio, de onde 

nasciam guerras, morticínios e outras consequências nefastas.”396  

  A resposta de Sadeur já era esperada pelo ancião, convicto das implicações de 

um procedimento dessemelhante àquele adotado em seu país. Os austrais são deístas e 

crêem na existência do Haab, o “Incompreensível”, que não pode ser apreendido pelos 

homens, e muito menos pelos “meio-homens.”397 Desta maneira, como não se pode 

“discorrer sobre Suas perfeições sem ofendê-lo”, a “grande religião” dos pré-adamitas 

“é não falar de religião.”398 Assentado nestas premissas, Suains opina: 

 

[...] É uma consequência necessária que, falando de uma coisa incompreensível, 
se fale de modos diversos [...] Esse é o motivo que nos obriga a não falar dele, 
pois estamos convencidos de que não saberíamos falar sem falhar. As 
assembleias que organizamos no hab têm como objetivo reconhecê-lo e adorá-
lo, mas com a regra inviolavelmente observada de não pronunciar nenhuma 
palavra, deixando a cada um a liberdade de pensar no que seu espírito lhe 
sugerir. Essa conduta é o motivo pelo qual estamos sempre unidos e somos 
sempre respeitosos quando proferimos seu nome, o que seria impossível se nós 
quiséssemos tomar a liberdade de discorrer sobre ele [...] é necessário concluir 
que, quando esse desacordo [comum entre os cristãos] gera disputas e guerras, 
abusamos do Pai comum no ponto essencial que nos deveria unir. Mas como se 
pode pensar que se lhe somos agradáveis destruindo-nos uns aos outros sob o 
pretexto de agradá-lo? Só podemos conhecê-lo bem considerando-o uma causa 
universal a quem tudo pertence do mesmo modo, que dá vibração e cadência a 
todos os indivíduos como quer, e que dispõe de tudo unicamente segundo sua 
vontade. Não significa, então, abusar de sua bondade quando despedaçamo-nos 
uns aos outros, apenas porque uns pensam conhecê-lo melhor que outros?399 

   

Na continuação da conversa, Sadeur diz que a revelação divina é um tema que 

divide bastante seus pares, pois muito deles estão “fortemente persuadidos de que o 

próprio Deus havia se revelado a alguns dos seus.” Alude aos milagres, reconhecidos 

por uns, negados por outros. Suains, por sua vez, considera que “o que causa 

dificuldade a certos espíritos é a grande abstração deste Ser dos Seres, que não se 

revela, quase como se não existisse.”400 Com esta assertiva, o nativo, guiado unicamente 

                                                 
396 Ibid, vol. 2, pág. 281. 
397 É impossível não se lembrar da afirmação de Descartes, na primeira parte do Discurso sobre o 
Método: “Reverenciava a nossa teologia e queria, como qualquer outra pessoa, atingir o céu. Tendo, 
contudo, como coisa muito certa que a estrada deste não estava menos aberta para os ignorantes do que 
para os doutos, e que as verdades reveladas que nos levam a ele estão além de nossa inteligência, não 
ousava submetê-las à fraqueza do meu raciocínio e achava que para empreender seu exame e ter sucesso 
era preciso possuir uma extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem.” Cf. DESCARTES, 
René. Discurso sobre o método; Princípios de filosofia (tradução de Norberto de Paula Lima e Torrieri 
Guimarães). São Paulo: Folha de São Paulo, 2010, pág. 12.  
398 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op.Cit., vol. 2, pág. 267. 
399 Ibid, vol. 2, pág. 281-287, grifos meus. 
400 Ibid, vol. 2, pág. 277-279. 
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pela razão, nega o conhecimento sobrenatural da divindade, reprovando o 

comportamento correligionário dos “meios-homens” que se destroem em nome da 

“verdadeira religião”, pessoas que 

 

[...] Sabem entrever um primeiro ser, mas esse conhecimento serve somente 
para dividi-las, atormentá-las e dar-lhes mil falsas ideias sobre esse Soberano, 
assim, consideram-no parcial, julgam suas revelações obscuras e dependentes 
de explicação, consideram-no indiferente a todas as disputas feitas em nome de 
sua glória, tratando-o de cruel, que ao final condena os que com mais calor 
trabalham para agradá-lo, caso aconteça de não terem entendido corretamente 
suas vontades. Todos esse atos são apenas ardis indignos de serem propostos 
quando se trata de um Ser Supremo que necessariamente só pode agir com toda 
a prudência e toda a sabedoria. Quanto a nós, reconhecemos a supremacia e a 
total soberania desta primeira Causa. Deduzimos, mediante os nossos 
raciocínios, que como todas as criaturas são igualmente suas, ele as considera 
com o mesmo olhar e a mesma afeição.401 
 

No encerramento do capítulo, Sadeur, que na abertura da conversa estava 

entusiasmado com a possibilidade de converter os pré-adamitas ao cristianismo402, 

inclina-se ao deísmo austral403: “deixo aos sábios o julgamento de sua conduta de não 

falar de Deus em nenhum modo”, procedimento que “gera neles um respeito e uma 

união admirável quanto às coisas divinas.”404  

Foigny, que conheceu a intransigência da França católica de Luís XIV e 

vivenciou a inclemência da Genebra calvinista, dirigiu-se à outopia para esboçar uma 

                                                 
401 Ibid, vol. 2, pág. 293-295. 
402 “Fiquei tão entusiasmado por ter encontrado uma ocasião tão favorável para iluminá-lo sobre a minha 
crença e me sentia lisonjeado pelo fato de que Deus pudesse ter me conduzido a este país para servir-se de 
mim a fim de iluminar um povo a quem nada falta neste mundo, a não ser conhecê-lo perfeitamente.” 
Ibid, vol. 2, pág. 293-295. 
403 Em um artigo de 1946, Patrick J. Max dizia que o racionalismo dos austrais convivia com sua 
inabilidade para entender as coisas sobrenaturais, concluindo que a moral da utopia de Foigny é que a 
razão natural, mesmo que ela possa ensinar muito, não é suficiente por si mesma, uma vez que os homens 
devem subir do nível da natureza para o nível da graça. Isto pode não ser importante para os pré-adamitas, 
mas é especialmente verdadeiro para os Europeus que, sendo imperfeitos em sua natureza, são mais 
dependentes do sobrenatural que os austrais auto-suficientes, com sua perfeição natural. Cf. PATRICK, J. 
Max. “A consideration of La Terre Australe Connue by Gabriel de Foigny”. In: PMLA, vol. 61/3, 1946. 
Leibacher-Ouvrard trata da mesma questão, dizendo que a busca pela transparência racional tem como 
consequência a negação do sobrenatural cristão, que exige a transposição e vive da Figura, de uma 
transcendência determinante para o homem religioso. Os pré-adamitas estão nos antípodas do realismo da 
Palavra que funda, cegos ao fato de que o maravilhoso é a verdade do cristão, o milagroso sua realidade, e 
a Figura portadora de uma outra transparência. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 43. 
Finalmente, Peter Kuon enxerga uma mudança de paradigma nas utopias do final do século XVII, 
afirmando que o “deísmo agressivo e ainda pouco espinozista” dos pré-adamitas “não tem mais nada a 
ver com a religião natural dos Utopianos e Solarianos, que esperavam apenas a revelação para 
converterem-se ao cristianismo.” Cf. KUON, Peter. Op.Cit., pág. 254. Trecho original: « [...]  Le déisme 
agressif et quelque peu spinoziste des Australiens et des Sévarambes n’a plus rien à voir avec la religion 
naturelle des Utopiens et des Solariens qui n’attendent que la révélation pour se convertir au 
christianisme. » 
404 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op.Cit., vol. 2, pág. 301. 
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sociedade onde a tolerância religiosa405 – que pressupunha a supressão das controvérsias 

dogmáticas, por intermédio da restrição dos julgamentos que extrapolem o domínio da 

razão e pela primazia da relação íntima entre os indivíduos e Deus – se opusesse ao 

sectarismo religioso predominante na civilização europeia, postura que provocava 

perseguições e guerras.406 Deste modo, penso que o elogio do deísmo pelo utopista 

possa ser traduzido como uma bandeira irenista, visando estimular uma reflexão que 

contribuísse para a reaproximação das religiões cristãs, a partir de suas opiniões 

consensuais.407 Ao mesmo tempo, Foigny parece retomar um dos grandes temas da 

Reforma, o sacerdócio universal: a relação direta, não mediada, entre os indivíduos e 

Deus – procedimento adotado pelos austrais – tem como pressuposto o descarte 

institucional da Igreja que, como consequência, perde seu clássico papel político.  

A terceira questão que examinarei diz respeito à política. Ainda na discussão 

entre o austral e o europeu, o autóctone faz a seguinte indagação: nas sociedades dos 

“meios-homens”, “supondo que duas pessoas contribuam à produção de uma criança, a 

                                                 
405 Apesar da proposta de Foigny ser semelhante àquela que Bayle apresentaria alguns anos depois – 
independência da moral perante a religião – sua proposta parece-me um pouco mais ousada. Bayle 
defenderia a tolerância civil e o respeito aos direitos das consciências – coexistência pacífica entre os 
adeptos de religiões distintas no interior de uma comunidade política –, enquanto o utopista, a meu ver, 
promoveu a tolerância religiosa (façanha muito mais difícil de ser atingida), que aboliria os 
comportamentos sectários e estimularia os consensos entre os cristãos, pois a fragilidade do édito de 
Nantes – um moribundo em 1676 – já lhe havia provado que, em uma Europa ainda conduzida pelo Cujus 
regio, Ejus religio, regimes de tolerância civil estavam fadados ao fracasso.   
406 Para Myriam Yardeni, Foigny foi mais um a alargar o fosso entre religião e moral, constatando que, 
“sobre o plano moral, a religião não atenuou injustiças, desigualdades e sofrimentos, e não tornou os 
homens felizes; ao contrário, contribuiu para a chegada das iniquidades, por sua ligação perpétua com 
governos injustos e tirânicos.” Para a historiadora, três problemas religiosos preocupavam Foigny e os 
demais utopistas de sua época, como Veiras: (1) “descobrir de que maneira a religião se incrustou na vida 
das sociedades e dos Estados e como se elevou ao nível de uma força assaz invasora, capaz de falsificar 
os valores morais e substituí-los por uma outra hierarquia de valores, irracional e contra a natureza”, (2) 
“como definir e delimitar a verdadeira moral natural e intelectual, para definir a hierarquia de valores que 
ela implica”, e (3) “quais devem ser as relações entre religião e moral na conjuntura utópica, a fim de 
evitar intromissões de uma sobre a outra.” Cf. YARDENI, Myriam. Utopie et revolte sous Louis XIV. 
Paris: Nizet, 1980, pág. 53. Trechos originais: « [...] Sur le plan moral, la religion n’a pas atténué les 
injustices, les inégalités et les souffrances et n’a pas rendu les hommes heureux. Bien plus, la religion 
contribua partout à l’avènement des injustices, par sa collusion perpétuelle avec les gouvernements 
iniques et tyranniques » e « [...] tous les grands problèmes préoccupent les utopistes dans ce contexte. Le 
premier, découvrir comment la religion s’est incrustée dans la vie des sociétés et des États et comment 
elle s’est hissée au rang d’une puissance si envahissante, en faussant les valeurs morales et en leur 
substituant une autre hiérarchie de valeurs, irrationnelle et contre nature. Les deux autres problèmes 
découlent directement de ce premier, à savoir, comment définir et circonscrire cette vraie morale 
naturelle et rationnelle, pour définir la hiérarchie des valeurs qu’elle implique et enfin, en dernier lieu, 
quels doivent être les rapports de la religion et de la morale dans la conjoncture utopique, afin d’éviter 
les empiétements de l’une sur l’autre. » 
407 Segundo Racault, “o efeito paradoxal do culto à razão e da crítica da religião tradicional talvez seja 
reabilitar o cristianismo como, afinal das contas, resposta apropriada à realidade decaída da natureza 
humana.” Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2010, pág. 41. 
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quem ela pertence de direito?”408 Sadeur responde que há “muita subordinação nessa 

possessão, e que a mãe e a criança [são] inferiores ao pai.”409 O pré-adamita, indignado 

com a réplica, diz: “Onde está o bom senso? Onde está a razão?” O estrangeiro alega 

que os pais são o “primeiro princípio da geração”, pensamento refutado por Suains, que 

prova que eles devem ser vistos “como uma causa extrínseca”, afinal, “a mãe, na qual 

tudo se faz, e sem a qual tudo seria impossível” é a “causa verdadeira.”410 Foigny, ao 

propor este debate, pretende mostrar que os austrais recusam o modelo de família 

aristotélico, que pressupunha a superioridade do marido em relação à esposa e dos pais 

em relação aos filhos, o chamado “governo doméstico”411, bem como o pater familias 

romano. A divisão de sexos dos “meios-homens” está na origem das subordinações, ao 

passo que os pré-adamitas, bissexuados, negam qualquer hierarquia e vivem numa 

ampla família, onde todos são iguais. Sadeur, diante da alteridade utópica, vê-se 

“forçado a acreditar que este grande império que o macho havia usurpado à fêmea era 

uma espécie de tirania, e não uma justa conduta.”412  

Na extensão do diálogo, os interlocutores aprofundam a discussão sobre a 

(des)igualdade. Sadeur conta ao filósofo que, em seu país, o cuidado com os estudos das 

crianças não era semelhante para todos. Suains conclui que tal desigualdade causa 

“necessariamente várias divisões”, de onde decorrem “mágoas, desordens, discussões e 

disputas, pois o que sabe menos, vendo-se abaixo do que sabe mais, se considera infeliz, 

já que por nascimento são semelhantes”, acrescentando que, em sua terra, todos são 

iguais em tudo, pois sua glória consiste em se mostrarem iguais e em serem educados da 

mesma maneira.413 Em seguida, debate-se a avareza. Enquanto os “meios-homens” 

possuem uma “fraqueza de espírito que [os] leva a acumular coisas estranhas e inúteis”, 

os pré-adamitas desconhecem o ‘meu e teu’ e “possuem em abundância o necessário ao 

seu sustento”, sem saber “guardar algo para o dia seguinte.”414  

Logo, as referidas desigualdades entre os descendentes de Adão também 

resultam nas subordinações aos regimes políticos. Sadeur diz ao filósofo que em seu 

país acreditava-se “que uma multidão não podia existir sem ordem, o que provocaria 

                                                 
408 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op.Cit., vol. 2, pág. 227. 
409 Ibid, vol. 2, pág. 229. 
410 Ibid, vol. 2, pág. 231. 
411 Cf. ARISTÓTELES.  A Política (tradução de Roberto Leal Ferreira). São Paulo: Martins Fontes, 2006, 
pág. 9-18. 
412 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op.Cit., vol. 2, pág. 233. 
413 Ibid, vol. 2, pág. 241. 
414 Ibid, vol. 2, pág. 255. 
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uma grande confusão, e que a ordem pressupunha por necessidade um primeiro, a quem 

os outros fossem obrigados a submeter-se.” Suains responde-lhe 

 

[...] Que [é] próprio da natureza do homem nascer livre, que não [é] possível 
subjugá-lo sem que ele [renuncie] a si mesmo e que, subjugando-o, ele se 
[torna] pior que um animal, pois para o animal, destinado ao serviço do homem, 
o cativeiro é, de certa forma, natural. Mas o homem não pode nascer para servir 
a outro homem, pois o fim deve ser sempre mais nobre que seu efeito [...] 
sujeitar um homem a outro homem [significa] sujeitá-lo à sua própria natureza e 
torná-lo de certa forma um escravo de si mesmo, o que implica numa 
contradição e uma extrema violência [...] a essência do homem [consiste] em 
sua liberdade [...] querer tirá-la sem destruí-lo [equivale] a querer fazê-lo 
subsistir sem sua essência.415 

 

Os pré-adamitas, de maneira antagônica aos “meios-homens”, recusam as 

sujeições e vivem em total liberdade. Ora, o descarte institucional ocasionado pela razão 

dos austrais – que os eleva à perfeição – não atinge apenas a Igreja (como expus na 

questão anterior), mas também o Estado, outro instrumento para eles desnecessário: 

 

[...] A palavra ordem lhe é odiosa [...] sua razão é sua lei, sua regra, é seu único 
guia. Esta é a diferença entre os verdadeiros homens e os meios-homens: 
aqueles são iguais, sem diferença, porque todos os seus pensamentos e vontades 
estão em perfeito acordo, e basta explicá-los para que sejam aceitos sem 
oposição, pois, como pessoas razoáveis, seguem o caminho justo com prazer 
assim que ele é traçado; mas como os meios-homens possuem apenas 
rudimentos de conhecimento e fracas luzes, acontece necessariamente que um 
pense uma coisa e outro uma outra coisa, e que um prefira um caminho 
enquanto o outro dele foge, com oposições e aversões praticamente contínuas. 
A prova disso é clara, pois aquele que apenas entrevê não pode evitar os perigos 
de enganar-se e de frequentemente tomar uma coisa por outra.416 

 

Portanto, rejeitando qualquer tipo de enquadramento institucional, os 

hermafroditas da terra austral submetem-se exclusivamente ao governo da razão.417 

                                                 
415 Ibid, vol. 2, pág. 257. 
416 Ibid, vol. 2, pág. 259-261. 
417 Segundo Kuon, a “coerção exterior, condição necessária contra as vontades particulares – segundo os 
teóricos do absolutismo –, é substituída por um imperativo interior: o austral é livre para fazer o que 
quiser, exceto desobedecer a razão.” As vontades particulares formam harmoniosamente uma única 
vontade geral e, consequentemente, os nativos não precisam de governantes ou administradores, 
tampouco de leis ou jurisdições. Cf. KUON, Peter. Op. Cit., pág. 256. Trecho original: « [...] La 
coercition extérieure, condition nécessaire – selon les théoriciens de l’absolutisme – à l’accord des 
volontés particulières, est remplacée ici par un impératif intérieur: l’Australien est libre de tout faire, 
sauf de manquer à la raison. »  De acordo com Leibacher-Ouvrard, “cada um [dos pré-adamitas] podendo 
atingir a verdade por si mesmo, a razão é a origem da igualdade dos homens entre si.” Cf. LEIBACHER-
OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 94. Trecho original: « [...] Chacun pouvant parvenir à la vérité par lui-
même, la raison est la source de l’égalité des hommes entre eux. » Racault, por sua vez, enfatiza que a 
“alteridade política é mais marcante nos austrais de Foigny, representantes de uma sobre-humanidade não 
decaída que pode se desfazer de Estado, leis, instituições e até mesmo de instâncias administrativas, uma 
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Foigny exemplifica este domínio em vários trechos de sua utopia. A passagem mais 

significativa, a meu ver, diz respeito às guerras contra os fundinos, nas quais, sem 

nenhum comando, todos os combatentes pré-adamitas sabem o que precisa ser feito, 

pois “cada um deles tem por guia a razão, à qual se adequam com tanto cuidado que se 

diria ou que formam um só corpo ou que todos eles são tão admiráveis capitães que têm 

um mesmo plano e um mesmo meio para a execução.”418 

Finalmente, resta discutir a intenção de Foigny com sua utopia. A 

implausibilidade da sociedade austral – habitada por indivíduos perfeitos, em contraste 

com a natureza humana, decaída – é considerada por muitos pesquisadores uma barreira 

ao aproveitamento das ideias apresentadas em La terre australe connue na Europa do 

último quarto do século XVII.419 Outros preferem enxergar o utopista como um 

revolucionário sem armas, um huguenote insurgente que se voltou contra o absolutismo 

de Luís XIV.420 A meu ver, penso que Foigny, assim como Bayle faria na década 

                                                                                                                                               
vez que a vontade própria de cada um se confunde necessariamente com o ditame da razão perfeita da 
qual todos compartilham.” Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 34. Trecho original: « [...] L’altérité 
politique est plus marquée chez les Australiens de Foigny, représentants d’une surhumanité non déchue 
qui peut se passer d’État, de lois, d’institutions et même d’instances administratives, puisque la volonté 
propre de chacun se confond nécessairement avec le dictamen de la raison parfaite dans laquelle tous 
communient. » 
418 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op.Cit., vol. 2, pág. 447-449. 
419 Gilbert Chinard considera que o sistema político dos pré-adamitas é exclusivamente aplicável nos 
povos que apresentam a mesma particularidade de constituição, o que diminui notadamente o valor social 
da utopia. Cf. CHINARD, Gilbert. L’Amérique et le rêve exotique dans la littératire française aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Paris: Droz, 1934, pág. 198. Para Peter Kuon, La terre australe connue demonstra a 
“negação de toda transição possível entre a realidade histórica e o ideal utópico; a melancolia dos austrais, 
que esconde um desejo violento de destruição e morte, é a expressão da impossibilidade de pensar a 
felicidade social no interior do mundo tal como ele é: mesmo se o Paraíso terrestre, inacessível aos 
humanos, existisse em algum lugar, seus habitantes seriam necessariamente infelizes, pois o pecado, 
eliminado do interior de sua sociedade, continuaria presente enquanto ameaça permanente vindo do 
exterior.” Cf. KUON, Peter. Op. Cit., pág. 268. Trecho original: « [...] La négation de toute transition 
possible entre la réalité historique et l’idéal utopique ; la mélancolie des Australiens, mélancolie qui 
cache un désir violent de la destruction et de la mort, est l’expression de l’impossibilité même de penser 
le bonheur social à l’intérieur du monde tel qu’il est: même si le Paradis terrestre, inaccessible aux 
humains, existait quelque part, ses habitants seraient nécessairement malheureux puisque le péché, 
éliminé à l’intérieur de leur société, resterait présent en tant que menace permanente venant de 
l’extérieur. » Racault também se indaga: “a ficção de uma sociedade de hermafroditas perfeitos oriundos 
de uma criação pré-adamítica subordina a questão política da sociedade perfeita à questão teológica do 
fundamento da natureza humana”, uma vez que a “absoluta racionalidade de um povo não atingido pelo 
pecado original permite a instauração de uma sociedade [...] desprovida de qualquer estrutura 
institucional, mas este modelo é transportável aos homens ordinários, descendentes de Adão?” Cf. 
RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 9. Trechos originais: « [...] La fiction d’une société 
d’hermaphrodites parfaits issus d’une création préadamitique subordonne la question politique de la 
société parfaite à la question théologique du fondement de la nature humaine » e « [...] l’absolue 
rationalité d’un peuple non souillé par le péché originel permet ici l’instauration d’une société [...] 
dépourvue de toute structure étatique, mais le modèle est-il transposable aux hommes ordinaires 
descendants d’Adam ? » 
420 Em seu livro de 1980, Myriam Yardeni tomou o sentido dado por Mannheim à utopia para dizer que 
Foigny era um “revoltado”, um integrante revolucionário de um grupo religioso minoritário composto por 
indivíduos que, “mais oprimidos que os outros súditos do rei, estiveram mais inclinados à evasão pela 
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seguinte, procurou demonstrar que a dúvida era tão importante quanto a certeza 

obstinada.421 Seu escrito não apresenta soluções concretas, não cria novas doutrinas, não 

evoca a especificidade da comunidade protestante francesa422 e, assim sendo, não deve 

ser interpretado como um projeto de transformação da ordem política, religiosa e 

social.423 O utopista não acredita que os homens possam um dia alcançar o nível de 

perfeição dos austrais. Todavia, por intermédio da relação dialética entre os costumes, 

opiniões e práticas de pré-adamitas e europeus, pretende que os seus contemporâneos 

reavaliem suas apreciações, questionem a tradição e façam uso frequente da razão. Só 

assim, esses “meios-homens” poderiam um dia começar a compor uma ‘segunda’ 

humanidade. 

                                                                                                                                               
utopia que os católicos”, no final do século XVII. Ademais, sem se aprofundar nesta questão, a 
historiadora diz que, do ponto de vista político, modelos como os de Foigny e Veiras são “antíteses do 
Estado do Rei Sol.” Assim, ao escrever La terre australe connue, o utopista acabou “[queimando] as 
etapas e [apresentando] uma situação política, social e econômica que constitui em si uma revolução em 
relação à situação que [ele conhecia e experimentava], dia após dia.” Cf. YARDENI, Myriam, 1980, pág. 
20, 129 e 135. Trechos originais: « [...] Il s’agit de révoltés comme [...] Foigny », « [...] Les protestants, 
encore plus opprimés que les autres sujets du roi, furent plus portés à l’évasion par l’utopie que les 
catholiques », « [...] Leur modèle [des utopistes] est toujours une antithèse de l’État du Roi Soleil » e 
« [...] En décrivant l’Utopie, les utopistes brûlent les étapes et présentent une situation politique, sociale 
et économique qui constitue déjà une révolution par rapport à la situation qu’ils connaissent et qu’ils 
expérimentent, jour après jour.» Duas décadas depois, Racault objetou a ideia de Yardeni, afirmando que 
a “contestação do modelo luís-quatorziano é raramente explícita nestes textos [como os de Foigny e 
Veiras] cujo pertencimento ideológico é difícil de definir, mas que, em todo caso, exclui qualquer apelo à 
revolta. Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 34. Trecho original : « [...] La contestation du modèle 
louis-quatorzien est rarement explicite dans ces textes dont l’appartenance idéologique est souvent 
difficile à cerner, et en tout cas elle exclut tout appel à la révolte. » 
421 Como salientou Arto Clerc, é possível constatar o fato de que a ambiguidade do escrito de Foigny 
aparece como elemento constitutivo de sua redação, e é sem dúvida nesta ambiguidade que reside seu 
principal interesse. Deste modo, a natureza engajada de La terre australe connue estaria mais em sua 
capacidade de gerar dúvidas do que propor regras, em sua aptidão para estimular o leitor a aprimorar seu 
senso crítico e interrogar a legitimidade de qualquer sistema que se apóie em normas. Cf. CLERC, Arto. 
“Engagements pastoraux et utopiques au XVIIe siècle”. In: MLN, vol. 120, num.1, supplement jan 2005, 
pág. S179-180. No mesmo sentido, Leibacher-Ouvrard relembra que o utopista não é necessariamente um 
homem de ciências ou futurólogo, podendo partir de axiomas que lhes são próprios e de bases 
aparentemente ilegítimas. Para ela, Foigny busca menos uma verdade do que um acréscimo de 
consciência, reivindicando o direito de conceber o que parece inconcebível e de cortar as amarras, se 
arrogando a permissão de começar alhures e não necessariamente no porvir. A autora sublinha que não se 
deve restringir o interesse de uma utopia à sua possibilidade de realização, já que “Foigny difere de seus 
coirmãos porque, ao invés de extrapolar a partir do ‘real’ conhecido – seu axioma de partida pressupõe 
uma outra humanidade –, funda sua crítica social por analogia.” Assim, mesmo diferente, seu modelo 
antropológico tem uma coerência filosófica e política (mas também teológica) tão grande do que se fosse 
pertinente ao ‘real.’ Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 11 e 97. Trecho original : « [...] 
Foigny diffère de ses confrères en ce qu’il ne extrapole pas à partir du « réel » connu – son axiome de 
départ présuppose une humanité autre – mais fonde sa critique sociale par analogie. » 
422 Ainda que o aspecto teológico seja um elemento central no escrito de Foigny, mais especificamente 
sua ‘reinterpretação’ heterodoxa do Gênesis.  
423 Mais uma vez, evoco as palavras de Lise Leibacher-Ouvrard: “estes não-lugares aonde o périplo [de 
Sadeur e dos outros viajantes das utopias, como Siden em Histoire des Sévarambes] conduz são menos 
uma recusa da História do que uma maneira lateral de refletir sobre ela.” Ibid, pág. 1. Trecho original : 
« [...] Ces « non-lieux » où le périple mène sont moins un refus de l’Histoire qu’une manière latérale de 
méditer sur elle. » 
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3.3)     Veiras e a boa impostura 

Neste estudo sobre a Histoire des Sévarambes, adotarei um método semelhante 

ao que empreguei nas fontes que analisei anteriormente na presente dissertação. 

Primeiramente, exporei a biografia do huguenote Denis Veiras. Em seguida, 

apresentarei um resumo crítico de sua obra, destacando as questões que, em meu 

entendimento, nos permitem identificar convergências e discordâncias com as ideias 

expressas nos demais escritos produzidos pelos reformados franceses no último quarto 

do século XVII, em especial aqueles de orientação utópica. 

Os dados biográficos disponíveis a respeito de Denis Veiras não são abundantes, 

e muitos deles se apóiam em informações indiretas e análises conjunturais.424 A Histoire 

des Sévarambes chegou a ser atribuída a diversos autores – inclusive a Pierre Bayle –, 

porém presentemente há um consenso de que a obra foi realmente escrita por Veiras. 

Denis Veiras (ou talvez Vairas, Veras, Verras, Vairasse ou Veyrasse) nasceu em 

Alais (atual Alès) entre 1635 e 1640, filho de um casal pequeno-burguês reformado. 

Com dezesseis anos de idade, ingressou nas tropas reais francesas e foi enviado para 

frentes de combate no Piemonte e na Catalunha. Aos vinte e um, trocou a espada pela 

toga, tornando-se doutor em direito nos primeiros anos da década de 1660. É importante 

ressaltar que o título foi obtido exatamente no momento em que os cargos públicos 

começavam a ser vedados aos huguenotes, mesmo com o édito de Nantes ainda em 

vigor. Deste modo, provavelmente percebendo que não teria chances de ascensão social 

no reino por causa de sua religião, Veiras dirigiu-se à Inglaterra, sob o nome de Portail, 

posteriormente modificado para Veyras.   

Do outro lado do canal da Mancha, conquistou a admiração de personagens 

influentes da Corte, como o duque de Buckingham, que supostamente estava no centro 

dos ataques dirigidos contra o rei Carlos II e o catolicismo. Sob a proteção do duque, 

Veiras teria exercido atividades clandestinas, que se mostravam condizentes com os 

referidos propósitos de Buckingham, como relatam as correspondências de Croissy, 

embaixador da França na Inglaterra. É possível também que tenha conhecido John 

Locke nos anos em que permaneceu em território inglês, e frequentado o círculo dos 

whigs, marcado por seu antipapismo, antiabsolutismo e simpatia pelos huguenotes, 

considerados vítimas da “tirania” do católico Luís XIV. Em 1674, seu protetor foi 

                                                 
424 Em relação à biografia de Denis Veiras, tomo como referência os registros de Aubrey Rosenberg, 
autor da edição crítica mais recente da Histoire des Sévarambes. Cf. VEIRAS, Denis. L’Histoire des 
Sévarambes (1677-1679) – Édition critique par Aubrey Rosenberg. Paris: Honoré Champion, 2001, pág. 
7-13. 
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denunciado como mentor dos complôs contra o monarca Stuart, e caiu em desgraça na 

Corte. Veiras viu-se então compelido a retornar à França, onde aparentemente 

permaneceu por onze anos, entre 1674 e 1685.  

Chegando a Paris, Veiras subsistiu como um mal pago professor de línguas. A 

primeira edição de sua obra – menos extensa que a ulterior – foi publicada na Inglaterra, 

um ano após seu retorno à França, com o título de History of de Sevarites or 

Sevarambi... Written by One Captain Siden (1675). Já a segunda edição, a primeira no 

idioma francês e que utilizarei como referência em minha análise, foi publicada em 

cinco partes, entre 1677 e 1679, contando com privilégio real. Entre os pesquisadores 

que se dedicam ao estudo dessa utopia, muito se discutiu o porquê do livro não ter sido 

censurado na França, afinal, foi escrito por um huguenote e, mais grave, continha um 

aparente repúdio à intolerância decorrente do obstinado projeto de unificação religiosa 

do reino, patrocinado pelo roi soleil. Atualmente, a tese mais aceita é a de que textos 

literários como Histoire des Sévarambes e La terre australe connue não eram levados a 

sério pelos censores da época, constatação obtida a partir de alguns dos seus pareceres.  

A obra fez enorme sucesso no final do século XVII e no decorrer do XVIII. 

Foram dezenas de edições, publicadas na França, Inglaterra, Províncias Unidas e nos 

territórios italianos e alemães. Além de seu escrito mais célebre, Veiras ainda produziu 

um livro de gramática – Grammaire méthodique (1681) –, com uma versão posterior em 

inglês – A Short and Methodical Introduction to the French Tongue (1683) –, atestando 

sua destreza para redigir a History of the Sevarites na língua inglesa e, pouquíssimo 

tempo depois, traduzi-la para seu idioma nativo, ampliando-a.425 Em 1685, 

possivelmente depois da revogação do édito de Nantes, partiu em direção às Províncias 

Unidas, onde viveu por aproximadamente um decênio, sem deixar praticamente nenhum 

vestígio para os historiadores. Em 1696, estava de volta à França e, a exemplo do barão 

Pierre-Paul Riquet (criador do canal do Midi, a quem dedicou seu livro), elaborou um 

projeto para tornar o rio da sua cidade, o Gardon, navegável, sendo homenageado em 

1860 pelo povo de Alès com um nome de rua: “Rua Vayrasse: em memória de um 

compatriota, gramático estimado, autor de um projeto de canalização do Gardon 

apresentado aos Estados de Languedoc em 1696.”426 A inscrição, no entanto, não fazia 

                                                 
425 Até o momento, não há indícios de que Veiras tenha contado com o auxílio de um revisor.  
426 Ibid, pág. 12. Trecho original: « [...] Rue Vayrasse: en mémoire d’un compatriote, grammairien 
estimé, auteur en même temps d’un projet de canalisation du Gardon présenté aux États de Languedoc en 
1696. » 
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nenhuma menção à sua realização mais importante, a Histoire des Sévarambes.427 Nas 

páginas seguintes, passarei ao resumo crítico da utopia de Veiras. 

A primeira parte da “história dos povos que habitam uma porção do terceiro 

continente, comumente chamado de terra austral” divide-se em dois discursos. 

Primeiramente, a referida dedicatória ao barão Riquet. Após o elogio ao criador do 

canal do Midi, Veiras se dirige “ao leitor” em um prefácio, no qual tenta comprovar a 

existência do viajante-narrador Siden e discorrer sobre a verossimilhança de seu relato. 

O prefaciador afirma que o livro que está revelando ao público é uma relação de 

viagem, e não um texto como a “República de Platão, a Utopia do cavaleiro Morus ou a 

Nova Atlântida do chanceler Bacon” que “são apenas obras das imaginações 

engenhosas de seus autores.”428 Para Veiras, embora a descrição de Siden tenha algo de 

maravilhoso e fabuloso, isto não a torna inverídica, repreendendo as visões dos homens 

do seu tempo: 

 

[...] Muitas coisas antigamente se passaram por verdades constantes, que os 
séculos posteriores claramente revelaram serem apenas embustes engenhosos. 
Ao mesmo tempo, diversas coisas se passaram durante muito tempo por 
fabulosas e foram até mesmo rejeitadas, tidas como ímpias e contrárias à 
religião, mas posteriormente estabeleceram-se como verdades tão constantes 
que aquele que ousasse colocá-las em dúvida seria visto como um ignorante, um 
estúpido e um ridículo.429 

 

Na sequência, Veiras exorta os Estados europeus a desbravarem o terceiro 

continente, em um apelo parecido ao que o também huguenote La Popelinière fizera um 

século antes em seu famoso Les Trois Mondes (1582): o prefaciador da HS aspira a que 

os reinos do Velho Continente interrompam suas guerras e reencontrem o caminho das 

grandes descobertas. Aproveita a ocasião para enaltecer os holandeses por explorarem 

as terras das Índias Orientais em suas expedições comerciais, apesar de criticá-los por se 

                                                 
427 Doravante, para facilitar a leitura do texto, Histoire des Sévarambes será identificada como HS. 
428 Ibid, pág. 61. Trecho original: « [...] La République de Platon, l’Eutopie du chevalier Morus, ou la 
Nouvelle Atlantis du chancelier Bacon [...] ne sont que l’ouvrage des imaginations ingénieuses de leurs 
auteurs. » 
429 Ibid, pág. 61. Trecho original: « [...] Plusieurs choses ont autrefois passé pour des vérités constantes, 
que les siècles suivants ont clairement découvert n’être que des mensonges ingénieux. Plusieurs choses 
ont aussi passé longtemps pour fabuleuses, et ont même été rejetées comme impies, et contraires à la 
religion, qui dans la suite des temps, se sont établies comme des vérités si constantes, que celui qui 
oserait les révoquer en doute, passerait pour un ignorant, un stupide, et un ridicule. » 
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ter “apenas algumas descrições curtas e imperfeitas dos países onde se estabeleceram ou 

nos quais seus navios passam todos os dias.”430 

Atingir a Terra Australis Nondum Cognita e descrever minuciosamente todas as 

suas singularidades, preenchendo a referida lacuna, este seria o feito do capitão 

Siden431, narrador da HS que, retornando do país utópico com seu valioso relato, morreu 

no canal da Mancha, depois que a embarcação onde estava, de bandeira holandesa, ter 

sido atacada por uma esquadra inglesa.432 No entanto, antes de falecer, o aventureiro 

ainda conseguiu transmitir seu manuscrito a um médico que conheceu durante a viagem 

que, para publicá-lo, recorreu a um amigo que dispunha do conhecimento necessário 

para compilar os textos: tratava-se de Veiras (D.V.D.E.L. – abreviatura que sugere 

                                                 
430 Ibid, pág. 62. Trecho original: « [...] La conduite des Hollandais, qui ont beaucoup de terres dans les 
Indes Orientales et qui voyagent en mille autres endroits, où leur négoce les appelle, et de qui cependant 
nous n’avons que quelques relations courtes et imparfaites des pays mêmes où ils sont établis. » 
431 Conforme já mencionei na seção anterior, as utopias de Veiras e Foigny evidenciam o perfeito 
casamento entre as relações de viagem e o gênero utópico no final do século XVII. De acordo com Marie 
Thérèze Bourez, Veiras soube utilizar habilmente o mentir-verdadeiro, pois “entre o real e o imaginário, 
ele se mantém, com destreza e muitas vezes astúcia, sobre o fio da verossimilhança”, afinal, a “Terra 
austral ‘ainda não conhecida’, mas que não tardaria a sê-la, merece ser o sítio ideal para algo não 
realizado que não possui, no entanto, o caráter de irrealizável.” Cf. BOUREZ, Marie Thérèze. “La Terre 
Australe Inconnue et L’Histoire des Sévarambes (1677) de Denis Veiras”. In: CHOCHEYRAS, Jacques 
(org.). Le voyage austral. Grenoble: ELLUG, 1984, pág. 38. Trecho original: « [...] Entre le réel et 
l’imaginaire, il se maintient, avec habilité et parfois malice, sur le fil de la vraisemblance. Pour lui, la 
Terre Australe, « non encore connue » mais qui ne saurait tarder à l’être, mérite bien d’être le lieu d’un 
non-réalisé qui n’a cependant pas les caractères de l’irréalisable. » Kuon ressalta que, além da 
“autenticação interna” do escrito – que se apóia na discussão sobre a existência do viajante –, Veiras 
explora a “autenticação externa” do relato de Siden, pois “a história da vida do protagonista, as aventuras 
que o conduziram à terra austral, sua estada e retorno à Europa possuem, efetivamente, um ar de narrativa 
de viagem real”, inserindo-se em uma “rede inextricável de detalhes precisos, quase sempre extraídos da 
literatura histórica e geográfica da época.” Deste modo, como o intuito  “não é (e não pode ser) persuadir 
o leitor da verdade da Histoire des Sévarambes, mas somente de sua verossimilhança, não lhe é 
necessário – Veiras está bem consciente disto – inserir a descrição do Estado ideal em um quadro pseudo-
histórico, multiplicando os testemunhos que o autentiquem [...] trata-se, ao contrário, de fazer 
desaparecer, por todos os tipos de estratagemas narrativos, a ruptura lógica entre o mundo extra-utópico e 
o mundo utópico, a fim de criar um espaço ficcional coerente que, aos olhos do leitor, tenha o efeito de 
imitação fiel da realidade.” Cf. KUON, Peter. Op.Cit., pág. 253-254 e 266. Trechos originais: « [...] Cette 
authentification externe se double d’une authentification interne:  l’histoire de la vie du protagoniste, des 
aventures qui le conduisent en Terre Australe, de son séjour et du retour en Europe a effectivement l’air 
d’un récit de voyage réel. C’est qu’elle est insérée dans un réseau inextricable de détails précis, presque 
toujours extraits de la littérature historique et géographique sérieuse de l’époque » e « [...] Et puisque le 
but n’est pas (et ne peu pas être) de persuader le lecteur de la  véracité de l’Histoire des Sévarambles, 
mais de sa vraisemblance seulement, il ne suffit pas – Veiras en est bien conscient – d’insérer la 
description de l’État idéal dans un cadre pseudo-historique et de multiplier les témoignages 
authentificateurs [...] il s’agit au contraire de faire disparaître, par toutes sortes de trompe-l’oeil 
narratifs, la rupture logique entre le monde extra-utopien et le monde utopien, afin de créer un espace 
fictionnel cohérent qui, aux yeux du lecteur, fasse l’effet d’une imitation fidèle de la réalité. » 
432 Veiras afirma que este episódio supostamente deu início à Terceira Guerra Anglo-Holandesa, que fez 
parte da Guerra da Holanda (1672-1678), encerrada apenas com o tratado de Nimegue, que selou a 
supremacia militar da França de Luís XIV. A HS foi publicada nos meses finais deste conflito europeu. 
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“Denis Veiras d’Allais en Languedoc”), editor do relato, que se apresenta ao leitor 

como a pessoa encarregada pelo médico para divulgar o documento.433 

A segunda parte da HS narra em primeira pessoa a trajetória que conduziu o 

aventureiro Siden do Velho Continente ao país dos sévarambes. Ele relatou ter tido 

vontade de viajar desde a juventude, pois era apaixonado pelas histórias dos viajantes e 

descrições de países estrangeiros. Entretanto, a obediência estrita à vontade dos pais – 

que queriam vê-lo com a toga – e a indisponibilidade financeira para se lançar nas 

longas viagens ultramarinas impuseram obstáculos temporários às suas aspirações. Com 

apenas quinze anos de idade, teve que ingressar na armada francesa e foi enviado para a 

Itália e a Catalunha. Enquanto estava na península ibérica, seu pai faleceu, fato que o 

forçou a regressar à França, onde tomou posse de parte da herança e cedeu ao anseio de 

sua mãe, que queria vê-lo trocar o uniforme de soldado pela beca. Até este ponto, a 

biografia de Siden é praticamente a mesma de Denis (aliás, Siden é um anagrama de 

Denis, um dos vários elementos ocultos da HS). Depois de aplicar-se aos estudos de 

direito, tornou-se doutor e foi admitido na corte soberana de seu país. No entanto, após 

alguns anos de trabalho, percebeu que não tolerava mais o emprego, resolvendo 

abandoná-lo em prol de seu desejo de viajar pelo mundo. Com a morte da mãe, assumiu 

a totalidade dos bens familiares e decidiu deles se desfazer, com vistas a acumular os 

recursos necessários para iniciar sua jornada, que começou em Paris, onde ficou por 

dois anos. Em seguida, foi à Alemanha, Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos, onde 

encerrou suas andanças pela Europa e se determinou a conhecer o Oriente, após ter sido 

convencido pelo seu amigo Van de Nuits, que possuía bens na Batávia. 

A expedição rumo às Índias Orientais seguia tranquilamente, até o momento em 

que um furacão tirou a embarcação do controle do comandante, levando-a para lugares 

incógnitos. Depois de dias à deriva, o barco encalhou em um banco de areia, situado ao 

lado de um rio pertencente a um continente que os cerca de quatrocentos viajantes 

desconheciam. Efetuou-se uma análise das condições do navio, concluindo-se que não 

havia possibilidade de reparo; a única alternativa era destruí-lo e usar seus destroços 

para construir embarcações menores, que transportassem alguns homens até um local 

povoado, onde solicitariam ajuda.  

                                                 
433 Notemos que o desfecho da trajetória de Siden é muito semelhante ao de Sadeur: ambos morrem 
chegando à Europa, sem poderem publicar seus relatos por si mesmos. No entanto, preservam-se os 
manuscritos de suas aventuras, contendo as valiosas descrições das sociedades austrais. 
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Com a constatação de que permaneceriam bastante tempo em uma terra 

totalmente desconhecida – que, no entanto, parecia fornecer os recursos necessários à 

subsistência de todos –, os viajantes decidiram se reunir em conselho para determinar de 

qual maneira a sociedade provisória que estavam formando deveria se organizar. 

Deliberou-se que “observariam uma disciplina militar sob a autoridade de um general e 

alguns oficiais inferiores que, juntos, deveriam compor um conselho soberano de 

guerra, que teria a autoridade de regrar e conduzir integralmente todas as coisas.”434 No 

momento da designação do general, os olhares se voltaram para Siden, que parecia não 

querer aceitar tal responsabilidade: “eu desejava que me dispensassem, pois preferia 

obedecer aos meus superiores a possuir qualquer autoridade.”435 Entretanto, Van de 

Nuits e um indivíduo chamado Swart fizeram-lhe elogios tão calorosos que tornaram 

sua recusa impossível. Eleito para o cargo, o novo chefe fez um discurso firme, 

estabelecendo os fundamentos da sua autoridade: 

 

[...] Senhores, já que vós me forçais a assumir o comando, o aceito com meu 
reconhecimento, e desejo do fundo de meu coração que vossa escolha vos seja 
vantajosa. Porém, a fim de que todas as coisas sejam feitas em boa ordem e 
possam ser vigorosamente executadas, vos solicito alguns privilégios e, se vós 
julgardes conveniente me concedê-los, farei todos os meus esforços para vos 
proteger e manter na disciplina que avaliarei a mais apropriada para vossa 
conservação. A primeira coisa que vos demando é que cada um de vós em 
particular, e todos em geral, vos obrigareis por juramento a obedecer a mim e ao 
Conselho, sem repugnância, sob pena de ser condenado a todos os castigos que 
considerarmos adequado lhe infligir. A segunda coisa é que terei o poder de 
administrar a milícia da maneira que me parecer melhor, escolhendo os 
principais oficiais, que somente poderão exercer seus cargos se forem por mim 
nomeados. A terceira, que no Conselho minha voz valerá por três votos. E, 
finalmente, que eu ou meu tenente teremos a prerrogativa de veto em todas as 
deliberações públicas.436 

                                                 
434 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 78. Trecho original: « [...] Il fut résolu que nous observerions une 
discipline militaire sous l’autorité d’un général et de quelques autres officiers inférieurs, qui tous 
ensemble devaient composer un souverain conseil de guerre, qui aurait l’autorité de régler et de conduire 
absolument toutes choses. » 
435 Ibid, pág. 79. Trecho original: « [...] Je souhaitais qu’on m’en dispensât, aimant mieux obéir à mes 
supérieurs que d’avoir aucune autorité. » 
436 Ibid, pág. 80. Trecho original:  « [...] MESSIEURS, puisque vous me forcez de prendre le 
commandement, je l’accepte avec connaissance et je souhaite de tout mon coeur que votre choix soit à 
votre avantage. Mais afin que toutes choses se fassent dans un bon ordre et puissent être vigoureusement 
exécutées, je vous demande quelques privilèges, et s’il vous plaît de me les accorder, je vous ferai tous 
mes efforts pour vous garder et vous tenir dans la discipline que je jugerai la plus propre pour votre 
conservation. La première chose que je vous demande est que chacun de vous en particulier, et tous en 
général, s’obligeront par serment de m’obéir et au Conseil, sans répugnance, et sur peine d’être 
condamné à tous les châtiments que nous trouverons à propos de lui faire souffrir. La seconde chose est 
que j’aurai le pouvoir de régler la milice dans l’ordre qui me semblera le meilleur, et de choisir les 
principaux officiers qui ne pourront exercer aucune charge, s’ils ne la tiennent de moi. La troisième, que 
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Com o consentimento de todos os presentes, as prerrogativas foram concedidas, 

e os homens saíram do ‘estado de natureza’ para o estabelecimento de um regime 

político. Notemos que há neste episódio uma ideia de divisão de poderes, antiga 

reivindicação huguenote: algumas deliberações competem a todos, ainda que o chefe e 

seu tenente possam vetá-las; o Conselho está incumbido das decisões mais importantes, 

embora Siden – assim como Duquesne no projeto ulterior da ilha do Éden (1689), tema 

do próximo capítulo – tenha direito a três votos em seus sufrágios. Portanto, a primeira 

forma de governo vista na HS é uma monarquia temperada, fundada pela vontade 

expressa da comunidade de náufragos.437 

Os dias se passavam e os indivíduos que tinham partido em busca de auxílio na 

Batávia – país que os viajantes criam estar perto dali – tardavam a retornar. Enquanto 

isto, Maurice, designado almirante de Siden-Berg (nome dado à comunidade, atestando 

que o narrador era um epônimo), aventurava-se em proveitosas expedições no interior 

do continente, que sempre resultavam em descobertas agradáveis no que concernia ao 

sustento e conforto dos europeus. Certa vez, depois de seguir para uma de suas 

incursões corriqueiras, ele e seus homens não retornaram no tempo esperado, deixando 

todos angustiados. O explorador, no entanto, voltou dias depois em sua pequena 

jangada, acompanhado de dois barcos desconhecidos. Alarmados, sem saber a quem 

pertenciam tais embarcações, os soldados de Siden, posicionados em cabanas situadas à 

beira do rio, prepararam os canhões. Não obstante suas preocupações, não foi preciso 

realizar os disparos: Maurice e sua estranha escolta avançaram lentamente, fazendo 

sinal para que os náufragos não tivessem medo e os deixassem pisar em terra firme. Um 

grande homem com vestido preto, usando chapéu e portando uma bandeira branca em 

sinal de paz, caminhou em direção a Siden, que logo descobriu que tal indivíduo fora 

enviado pelo governador de uma cidade situada a cerca de sessenta milhas da baía onde 

estavam. Maurice relatou que tinha sido acolhido com muita civilidade nos territórios 

dirigidos pelos autóctones, sendo necessário retribuir o tratamento, recebendo o 

                                                                                                                                               
dans le Conseil ma voix vaudra trois suffrages. Et enfin, que moi ou mon lieutenant aurons une voix 
négative dans toutes les délibérations publiques. » 
437 Para Leibacher-Ouvrard, “esse episódio é uma primeira tentativa de reorganização social que a utopia 
sévarambe mostrará realizada. O grupo de náufragos ultrapassará esta etapa para progredir – o movimento 
é simbólico – em direção a um sistema mais avançado e moderado”, ingressando na comunidade política 
do país austral. CF. LEIBACHER-OUVRARD. Lise. Op.Cit., pág. 106. Trecho original: « [...] Cet 
épisode est une première tentative de réorganisation sociale que l’utopie sévarambe montrera réalisée. 
Le groupe de naufragés dépassera cette étape pour progresser – le mouvement est symbolique – vers un 
système plus avancé et modéré. » 
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diplomata respeitosamente. O misterioso homem proferiu, em bom holandês: “Que o 

Deus eterno vos abençoe; que o Sol, seu grande ministro e nosso Rei glorioso, brilhe 

docemente sobre vós, e que esta terra, nossa pátria, vos seja feliz e afortunada.”438  

Depois de acolher amistosamente o embaixador, os estrangeiros foram 

convidados a conhecer Sevarminas, sumo governante do país dos sévarambes – como 

eram chamados os habitantes da região –, que pretendia recebê-los em seu palácio. O 

conselho de Siden-Berg, descrente do retorno das embarcações enviadas em busca de 

assistência, decidiu aceitar o convite. Destarte, os europeus seguiram rumo a Sevarinde, 

capital do reino, concordando em se submeter, a partir de então, às leis daquela nação.  

A extensa viagem até a principal cidade sévarambe – encravada no topo das 

montanhas – foi interrompida algumas vezes em seu percurso, para que os estrangeiros 

pudessem se repousar. Em todas as províncias periféricas por onde passou, Siden fez 

diversas observações, demonstrando sua crescente admiração pelo povo daquele país, 

seu respeito às leis e aos governantes, bem como suas realizações materiais.439 

Chegando à magnífica capital, Siden e os demais forasteiros foram recebidos 

solenemente por Sevarminas. Na audiência, o narrador da HS notou que havia, em cada 

                                                 
438 Cf. VEIRAS, Denis. Op.Cit., pág. 94. Trecho original: « [...] Le Dieu éternel vous bénisse, le Soleil 
son grand Ministre et notre Roi glorieux luise doucement sur vous, et cette terre notre patrie vous soit 
heureuse et fortunée. » 
439 Siden impressionou-se com um túnel escavado na rocha, que encurtou sensivelmente o caminho até 
Sevarinde. Percorrendo o país, afirmou que “não há monarca mais absoluto que os governantes de todas 
as cidades desta nação, onde todos os bens e interesses públicos são por eles regidos e suas ordens 
pontualmente observadas, contanto que estejam de acordo com as leis estabelecidas.” Ibid, pág. 132. 
Trecho original: « [...] Il n’est point de monarque plus absolu que sont les gouverneurs de toutes les villes 
de cette nation où tous les biens et les intérêts publics sont commis à leur conduite et où leurs ordres sont 
ponctuellement observes, pourvu qu’ils soient selon les lois établies. » Kuon considera que a incursão à 
capital dos Sévarambes pode ser vista como uma “apresentação antecipadora de um mundo melhor”, pois 
“à percepção sensível da realidade exterior soma-se o aprendizado de um novo código cultural.” Assim, a 
“longa viagem ao centro da terra austral serve para liberar os europeus pervertidos de seus 
prejulgamentos, habituando-os, por exemplos concretos, aos costumes dos sévarambes, sempre fundados 
na razão.” Cf. KUON, Peter. Op. Cit., pág. 267. Trecho original: « [...] À la perception sensible de la 
réalité extérieure s’ajoute l’apprentissage d’un nouveau code culturel [...] le long voyage au centre de la 
Terre Australe sert donc à libérer les Européens pervertis de leurs préjugés, à les habituer, par des 
exemples concrets [...] aux coutumes des Sévarambes, « toujours fondées en raison ». » Na mesma linha, 
Leibacher-Ouvrard aponta que o “ideal é atingido por meio de diferentes patamares, em uma progressão 
que deve simbolicamente ser lida como anunciadora de um progresso; atrás da cidade [de Sevarinde] e a 
vinte léguas de cada canto da ilha, as terras são povoadas por leões, tigres e outros animais selvagens.” A 
civilização sévarambe culmina em Sevarinde: a “ascensão gradual dos viajantes corresponde ao 
embelezamento dos cidadãos encontrados e das cidades atravessadas”, cujo “último grau de perfeição é a 
capital, imediatamente colocada como centro vital do país.” A autora sublinha ainda que o “poder político 
sévarambe será a imagem desta cidade”: como ela, será estritamente delimitado, central e forte. Cf. 
LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 98-99. Trecho original: « [...] L’idéal ne s’est livré que 
par paliers, en une progression qui doit symboliquement se lire comme annonciatrice d’un progrès. 
Derrière la ville et à vingt lieues de chaque côté de l’île, les terres sont laissées aux lions, aux tigres, aux 
« erglantes » et aux cerfs. La civilisation sévarambe culmine à Sévarinde. A l’ascension graduelle des 
voyageurs correspond l’embellissement des citoyens rencontrés et des villes travérsées [...] le dernier 
degré de cette perfection est la capitale, immédiatement posée comme le centre vital du pays. » 
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lado do trono, um grupo de doze senadores. O governante fez um pronunciamento aos 

europeus, no qual afirmou que eles eram bem vindos nos “Estados do Sol” e que, até 

aquele momento, estava assaz satisfeito com seu comportamento.  Em seguida, solicitou 

que seus novos súditos se adaptassem o mais rápido possível às práticas e leis da nação, 

acrescentando que, caso se mostrassem obedientes, contariam com sua proteção, 

benevolência e, sobretudo, com os olhares favoráveis do “glorioso rei que tudo vê” 

(Sol), “a quem nada poderia ser escondido.”440 Terminada a audiência, os forasteiros 

puderam passear livremente por Sevarinde ao longo de dez dias, divertindo-se à 

vontade. Expirado este período, foram instigados a começarem a trabalhar, evitando 

assim que os sévarambes tivessem maus exemplos. Siden teve a autoridade sobre seus 

pares mantida, sendo designado chefe da casa onde eles residiriam que, aliás, foi 

construída com seus próprios labores. 

Curioso como todos os viajantes que desembarcam em outopia e procurando 

obter maiores informações a respeito do país, Siden encontrou vários livros sobre a 

história dos autóctones. No entanto, antes de apresentar uma síntese do que pôde 

aprender aos leitores, não deixou de tecer um longo elogio à capital do reino, Sevarinde: 

 

[...] Pode-se dizer que é a cidade mais linda do mundo [...] Ela está situada em 
uma ilha com cerca de trinta milhas de comprimento, que está no meio de um 
grande rio onde desaguam diversos outros pequenos rios. Esta ilha é cercada por 
uma espessa muralha que fortifica todo seu entorno, de maneira que é 
praticamente impossível acessá-la sem a permissão dos habitantes, mesmo com 
a maior armada do mundo. A terra é totalmente fértil e produz uma prodigiosa 
quantidade de frutos excelentes [...] O ar é extremamente saudável e o clima 
assaz agradável, estando [a cidade] aproximadamente no quadragésimo segundo 
grau de latitude meridional. [Sevarinde] foi construída no meio da ilha; sua 
imagem é quadrada e ela já contém, além de seu palácio, situado no centro da 
cidade, duzentos e sessenta e sete osmasies ou edificações quadradas, todas 
cheias de habitantes. Cada uma delas tem cinqüenta passos geométricos de 
frente e mais de mil pessoas alojadas confortavelmente, tendo quatro grandes 
portas opostas umas às outras e, no meio, um enorme corredor com hortaliças. 
Suas muralhas são feitas de uma espécie de mármore ou pedra branca muito 
bem polida, e as casas possuem quatro andares de altura.441 

                                                 
440 Cf. VEIRAS, Denis. Op.Cit., pág. 140. Trecho original: « [...] Sevarminas [...] espérait que nous 
ferions toujours de mieux en mieux et que nous nous conformerions aux lois du pays ; que ce faisant nos 
pouvions être assurés de sa protection, de sa bienveillance et des favorables regards de leur roi glorieux 
qui voit toutes choses et à qui rien n’est caché. » 
441 Ibid, pág. 143. Trecho original: « On peut dire que c’est la plus belle ville du monde [...] Elle est 
située dans une île qui a près de trente milles de circuit et qui est au milieu d’un très grand fleuve où se 
déchargent plusieurs autres rivières. Cette île est ceinte d’une épaisse muraille qui la fortifie tout 
alentour, de sort qu’il est presque impossible d’y faire descente sans la permission des habitants, quand 
on aurait la plus grande armée du monde. Le terroir en est entièrement fertile et produit une prodigieuse 
quantité de fruits excellents, et toutes les terres des autres côtés du fleuve sont aussi d’une merveilleuse 
fertilité à plus de vingt lieus à la ronde. L’air y est extrêmement sain et le climat fort beau, étant environ 
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Sevarinde é uma combinação de praça de segurança442, Éden e ilha de Utopia, 

último degrau que essa sociedade austral atingiu em sua busca pela perfeição, resultado 

das façanhas de Sevarias, primeiro governante da nação, que exporei a seguir. Para 

deleite do leitor, Siden se preocupa em descrever com minúcia a beleza e fertilidade 

incomparáveis do ambiente, assim como a laudável organização das habitações 

sévarambes, as osmasies (célula da organização social e política do país, assunto que 

tratarei adiante). É importante enfatizar, no entanto, que a capital sévarambe não é um 

paraíso natural, pois Sevarias, a exemplo de Utopus (que separou sua ilha do 

continente), realizou enormes intervenções na paisagem austral, que reiteram o poder de 

transformação do homem sobre a natureza nas utopias: 

 

[...] Este lugar atualmente tão belo era apenas um pântano lodoso e fétido, onde 
só cresciam juncos; porém, por meio dos canais que [os sévarambes] escavaram 
e da grande quantidade de terra que trouxeram, tornaram-no um terreno muito 
fértil e agradável.443 

 

Terminada a descrição de Sevarinde, Siden dispõe-se a relatar, como ele próprio 

diz, a “história, as leis, e modos dos Sévarambes, começando pela vida de Sevarias e 

continuando com a de seus sucessores, que tive prazer de ler frequentemente durante os 

vários anos que permaneci em Sévarambe.”444 Inicia-se, desse modo, a terceira parte da 

HS, contendo a narrativa sobre as proezas do vice-rei Sevarias, primeiro governante do 

país austral. 

Sevaris Ambarces, indivíduo de origem persa, nasceu em 1395 e pertencia a uma 

minoria chamada parsis, praticante do culto solar, constantemente acossada pelos 

muçulmanos. Filho primogênito de Alestan Hosser – grande sacerdote do Sol, líder 

religioso dos parsis –, foi instruído em seus primeiros anos por funcionárias palacianas. 

                                                                                                                                               
au 42ème degré de latitude méridionale. Elle est bâtie au milieu de l’île ; sa figure est carrée et elle 
contient déjà outre son palais, qui est au centre de la ville, deux cent soixante et sept osmasies ou 
bâtiments carrés, tous pleins d’habitants. Chacune de ces osmasies a cinquante pas géométriques de 
front et contient plus de mille personnes logées à leur aise, ayant chacune quatre grandes portes 
opposées l’une à l’autre et au milieu une grande cour avec de la verdure. Ses murailles sont d’une espèce 
de marbre ou pierre blanche qui se polit fort bien, et les maisons ont toutes quatre étages de hauteur. » 
442 Cujo funcionamento expus no primeiro capítulo desta dissertação. 
443 Ibid, pág. 145. Trecho original: « [...] Ce lieu présentement si beau, n’était qu’un marais bourbeux et 
puant, qui ne produisait que des roseaux; mais par le moyen des canaux qu’ils y ont creusés, et de la 
grande quantité de terre qu’ils ont portée, ils en ont fait un terrain très fertile et très agréable. » 
444 Ibid, pág. 146. « [...] Il est temps de traiter de l’histoire, des lois et des moeurs des Sévarambes et de 
commencer par la vie de Sevarias, pour descendre ensuite à celle de ses successeurs,  que j’ai eu le loisir 
de lire assez souvent durant plusieurs années de séjour que j’ai fait dans Sévarambe. » 
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Percebendo que seu filho tinha inteligência e caráter incomuns, Hosser decidiu 

proporcionar-lhe “uma educação adequada ao excelente gênio que já deixava 

transparecer.” A responsabilidade de formar Sevaris a partir dos sete anos de idade foi 

atribuída a um de seus escravos, o italiano Giovanni, “homem virtuoso, muito fiel e 

sábio, cristão de religião.” Hosser ordenou que o jovem fosse instruído nas ciências e 

artes, e que suas qualidades fossem aquilatadas. Com o tutor, Sevaris fez progressos 

extraordinários e, em pouco tempo, despertou a admiração dos parsis, mas também a 

inveja dos inimigos de sua família.445 

Certo dia, o pai de Sevaris, homem bastante moderado, entrou em discussão com 

um perigoso vizinho. Dias depois da contenda, sofreu uma emboscada, mas escapou 

ileso graças à coragem de Sevaris, que avançou valentemente sobre os inimigos, 

matando um dos agressores. Preocupado com a iminente vingança, o líder parsis decidiu 

exilar seu filho e o tutor. Hosser pediu a Giovanni que se responsabilizasse pela vida de 

Sevaris, aproveitando a ocasião para fazê-lo conhecer a Ásia e a Europa. Três anos 

depois, estabeleceu um acordo de paz com seus oponentes e, notando que as condições 

para o retorno seguro de seu filho estavam garantidas, mandou um mensageiro 

investigar onde o jovem e seu protetor se encontravam. Depois de longas buscas, sem 

dispor de nenhum indício de que Sevaris estivesse vivo, acabou morrendo de tristeza. 

O que ocorreu com o filho de Hosser? Durante suas viagens, ele e seu tutor 

foram aprisionados por corsários, separados e vendidos como escravos. O senhor 

napolitano que adquiriu Sevaris, percebendo seu gênio e espírito incomparáveis, 

considerou justo restituir sua liberdade após três anos de trabalho como preceptor de um 

de seus parentes. Tão logo deixou a condição de cativo, saiu em busca do seu estimado 

tutor, aprisionado no Egito, conseguindo libertá-lo. No entanto, não eram apenas boas 

notícias que o aguardavam: viajando pelo Oriente, foi informado da morte do pai. 

Indisposto a voltar à sua terra natal naquele momento, peregrinou pela Europa e Ásia, 

antes de regressar à Pérsia. 

De volta ao seu país, assumiu o cargo de grande padre do Sol, herdado de seu 

pai. Sua prudência e sabedoria conquistaram a veneração dos parsis, que sempre o 

consultavam sobre matérias delicadas. Em um dos casos – uma contenda entre um 

                                                 
445 Ibid, pág. 153-155. « [...] Alestan [...] résolut de cultiver son esprit avec soin et de lui donner une 
éducation proportionnée à l’excellent génie qu’il faisait déjà paraître [...] par le moyen d’un de ses 
esclaves nommé Giovanni qui était homme de vertu, très fidèle et très savant [...] vénitien de naissance et 
chrétien de religion. » 
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mestre de navio e um mercador –, soube da existência de uma enorme nação austral, 

cindida por questões religiosas. Interrogando alguns marinheiros, soube 

 

[...] Que eles tinham visto homens e mulheres de uma estatura extraordinária e 
de uma admirável compleição física e que, além disso, eram bastante dóceis e 
afáveis; que eles tinham recebido em suas necessidades todas as coisas 
indispensáveis à vida durante sua estada entre [os nativos], que não lhes fizeram 
nenhuma injúria, seja em seus bens, seja em suas cabanas, e que andavam todos 
nus, cobrindo apenas as partes do corpo que a natureza nos ensina a esconder; 
que as mulheres de lá eram bastante belas, mesmo sem a ajuda de ornamentos, e 
que lhes cederam algumas muito amáveis, assim como víveres e alojamentos; 
que os homens tinham apenas arcos e flechas ou grandes bastões como armas, 
sendo muito habilidosos no tiro com o arco, e que a caça era seu exercício mais 
habitual; que o país sendo muito bom e seu clima assaz belo, [os autóctones] 
poderiam viver felizes à sua maneira, se a cruel guerra que lhes faziam os 
habitantes de outro país, situado além de certas montanhas, não abalasse sua 
tranquilidade; [...] que eles tinham compreendido que as causas desta guerra 
vinham de algumas diferenças religiosas; que aqueles habitantes do topo dos 
montes tinham alterado o culto solar, o qual todos eram adoradores, fazendo 
guerra porque [os nativos da costa] não queriam aceitar suas inovações, 
tampouco aprovar as cerimônias religiosas que foram incorporadas ao culto 
deste grande astro.446 

 

Logo, convencido por testemunhos unânimes de que o sítio realmente existia, 

Sevaris decidiu desembarcar no continente desconhecido. Na terra austral, os 

Prestarambes, habitantes das terras baixas, constituíam uma parcela do antigo povo dos 

Séphirambes que se recusou a deturpar a pureza do culto solar. Os Stroukarambes 

(nome pejorativo dado pelos Prestarambes: stroukaras significava impostor na língua 

nativa), que viviam nas porções montanhosas, também cultuavam o Sol, mas tinham se 

deixado enganar pelos falsos milagres de um sujeito chamado Omigas, que se 

apresentava como filho do astro. O impostor, em busca de hegemonia, tinha declarado 

guerra contra aqueles que duvidavam de seus feitos e, consequentemente, a intolerância 

                                                 
446 Ibid, pág. 160-161. Trecho original: « [...] Qu’ils avaient vu des hommes et des femmes d’une taille 
extraordinaire mais qui d’ailleurs étaient fort bien faits et, de plus, fort doux et fort traitables ; qu’ils en 
avaient reçu dans leur nécessité toutes les choses nécessaires à la vie, pendant le séjour qu’ils avaient 
fait parmi eux, et qu’on ne leur avait fait aucune injure, soit dans leurs biens, soit dans leurs cabanes, 
qu’ils allaient tous nus et ne couvraient que les parties du corps que la nature enseigne de cacher ; que 
les femmes y étaient fort belles, même sans l’aide des ornements, et qu’on leur en avait fourni d’assez 
aimables, aussi bien que des vivres et des logements ; que les hommes n’avaient que des arcs et des 
flèches ou des grands bâtons pour toutes armes, et qu’ils étaient fort adroits à tirer de l’arc ; que la 
chasse était leur exercice le plus ordinaire, et que leur pays étant très bon et leur climat très beau, ils y 
pourraient vivre heureux, à leur manière, si la cruelle guerre que leur faisaient les habitants d’un autre 
pays au-delà de certaines montagnes n’eût troublé leur tranquillité [...] qu’ils avaient compris que les 
causes de cette guerre venaient de quelques différends de religion ; que ceux de par delà les monts 
avaient innové dans le culte du Soleil, dont ils étaient tous adorateurs, et qu’ils faisaient la guerre à ceux-
ci, parce qu’ils ne voulaient pas recevoir leurs innovations, ni approuver les cérémonies superstitieuses 
que les autres avaient mêlées au culte de ce grand astre. »   
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religiosa resultou na fratura da comunidade política: diversas famílias desceram os 

montes por causa de perseguições, constituindo a nação dos Prestarambes. O país dos 

Stroukarambes – composto majoritariamente pelos seguidores de Omigas – não era, no 

entanto, uma sociedade religiosamente coesa, pois havia nicodemismo: diversos 

indivíduos fingiam acreditar nas palavras dos falsos profetas, porém, no plano da 

consciência, mantinham suas antigas crenças, de modo semelhante aos nouveaux 

catholiques que, recusando o exílio – que lhes representava um elevado prejuízo 

material e mental –, preferiram abraçar externamente a religião de Luís XIV. 

Conquistador e libertador (e, não percamos de vista, líder de uma minoria 

religiosa perseguida), Sevaris planejou sua viagem (de exílio?) à terra austral. O persa 

tinha quatro objetivos: restaurar o culto solar austral em sua pureza, em virtude da 

liderança religiosa de que era depositário; restabelecer a unidade do antigo povo dos 

Séphirambes, naquele momento dividido entre Stroukarambes e Prestarambes; 

promover a integração dos seus seguidores – os parsis – com os autóctones; finalmente, 

instaurar um Estado forte, apoiado sobre instituições duráveis.447 O sucesso deste 

programa dependeria de uma rápida batalha, seguida por um estratagema eficaz, 

destinado à consolidação do regime político. Chegando à terra austral com um exército 

de 600 parsis, posteriormente reforçado por um contingente complementar de mil 

soldados, Sevaris aliou-se aos Prestarambes, convencendo-os de que seus homens 

tinham sido enviados pelo Sol para sua libertação.448 Além da aliança com o povo 

subjugado – análoga àquela que Cortez estabeleceu com os tlaxcaltecas –, outras 

reminiscências da conquista espanhola no Novo Mundo surgem nesse episódio, pois 

Sevaris, segundo o que Siden averiguou, tinha boa correspondência com a China e 

estava convencido do efeito que o uso da pólvora provocaria sobre os nativos. Estava 

correto, pois em um rápido confronto, os Stroukarambes foram facilmente derrotados: 

 

[...] Na verdade, ele tinha previsto que por meio da artilharia e de outras armas 
de fogo das quais teve o cuidado de se munir, não deixaria de disseminar o 
terror entre todos estes povos ignorantes que não conheciam o seu uso, e que 
não tinham nem mesmo ouvido falar disto [...] ele fez seus canhões serem 
ouvidos para imprimir o medo e o respeito. O barulho assustador destas 
máquinas desconhecidas causou-lhes [nos Prestarambes, antes de guerra] 

                                                 
447 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 62. 
448 Veiras talvez tenha se lembrado destas palavras de Maquiavel: “[...] Mesmo que disponhamos de 
fortíssimos exércitos, necessitamos sempre do favor dos habitantes para entrar em uma província [...] e a 
ordem das coisas é que quando um estrangeiro poderoso chegue a uma província, todos aqueles que se 
acham enfraquecidos lhe dêem adesão.” Cf. MACHIAVELLI, Nicollo. O príncipe / Escritos políticos 
(tradução de Lívio Xavier). São Paulo: Folha de São Paulo, 2010, pág. 13-14. 
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assombro e admiração tão enormes que eles se persuadiram facilmente que os 
parsis tinham sido enviados pelo Sol para sua libertação, e que tinham trazido 
tais artefatos para a punição de seus inimigos [...] [Os Stroukarambes, durante a 
guerra] pensaram que os fogos que caíam do céu estavam sendo lançados sobre 
eles de todas as partes e os perseguiam em todos os lugares, o que acabou 
dispersando-os. Em meio a essa confusão [...] os Prestarambes [...] fizeram um 
terrível massacre e vingaram, naquele dia, as injúrias e violências que tinham 
sofrido da parte desses bárbaros.449 

 

Terminadas as operações militares, Sevaris teve extraordinária habilidade na 

composição do cenário pós-guerra, oferecendo condições de paz favoráveis aos 

vencidos, apresentando-se aos Stroukarambes como um homem que não veio destruí-

los, mas somente puni-los em razão das crueldades cometidas contra os Prestarambes 

por causa das controvérsias religiosas. A política de matrimônios também foi primordial 

no processo de composição do novo país, permitindo a fusão das três nações 

(Prestarambes, Stroukarambes e os estrangeiros, os parsis) em um só povo, batizado de 

Sévarambes, em homenagem ao conquistador que, por sua vez, se adaptou à língua 

nativa, alterando seu nome para Sevarias (com o acréscimo do “s”).450 Estimulando a 

mestiçagem e fazendo trabalhar, lado a lado, seus soldados, os aliados e os vencidos, o 

conquistador administrou inteligentemente a formação da nova sociedade. A capital, 

batizada posteriormente de Sevarinde, foi erigida no meio de uma ilha situada no cume 

das montanhas, com destaque para um grandioso templo, destinado ao culto solar.  

Após informar-se a respeito das antigas organizações políticas e sociais de 

Prestarambes e Stroukarambes – governados por chefes de famílias – o persa começou a 

conceber a constituição da nação sévarambe. Em primeiro lugar, era necessário 

                                                 
449 Cf. VEIRAS, Denis. Op.cit., pág. 162-163. Trecho original: « En effet, il avait bien prévu que par le 
moyen de l’artillerie et des autres armes à feu dont il avait eu soin de se munir, il ne manquerait pas de 
répandre la terreur parmi tous ces peuples ignorants qui n’en connaissaient point l’usage et qui n’en 
avaient même pas ouï parler. [...] il fit entendre ses canons pour les imprimer la crainte et le respect. Le 
bruit épouvantable de ces machines inconnues leur causa [Prestarambes, avant la guerre] beaucoup 
d’étonnement et d’admiration, si bien qu’ils se persuadèrent facilement que les Parsis étaient envoyés du 
Soleil pour leur délivrance, et qu’ils en avaient porté les foudres pour la punition de leurs ennemis [...] 
alors ils [les Stroukarambes, pendant la guerre] crurent que les foudres du ciel étaient lancées sur eux de 
toutes parts et qu’elles les poursuivaient en tous lieux, ce qui acheva de les disperser. Dans cette 
confusion [...] les Prestarambes [...] firent un horrible carnage et vengèrent dans ce jour les injures et les 
violences qu’ils avaient souvent soufferts de la part de ces barbares. » Os Prestarambes realizaram aquela 
que seria a grande aspiração de Jurieu: vingar-se de seus oponentes religiosos com a ajuda de um protetor 
estrangeiro.   
450 Na língua dos austrais, Arambe significava país. Assim, depois da conquista promovida pelo persa, a 
nação adotou seu nome: Sévarambes (país de Sevaris). A inclusão da terminação “as” objetivou 
diferenciar as autoridades políticas dos homens comuns da sociedade. Igualmente, o prefixo “Sevar” 
passou a ser utilizado em todos os sucessores de Sevarias. Para Leibacher-Ouvrard, essas flutuações nos 
nomes evidenciam a mobilidade de um sistema social igualitário, no qual todos os méritos particulares se 
vêem imediatamente recompensados por adições nos nomes dos indivíduos. Na sequência do texto, 
discorrerei sobre a meritocracia sévarambe. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op.Cit., pág. 35.  
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legitimar sua autoridade política. Neste sentido, recusou-se valer do direito de conquista 

e também refutou os pedidos dos austrais, que já tinham dado consentimento para que 

se tornasse seu governante absoluto.451 

Ora, Sevarias não queria que seu poder fosse questionado posteriormente sob o 

argumento de ter emanado de realizações estritamente humanas (conquista ou 

consentimento do povo). Siden descreve a impostura político-religiosa que foi utilizada 

como meio de instauração do Estado: simulando recusar o domínio que conquistou e 

abdicando de qualquer tipo de autoridade decorrente da soberania popular, Sevarias foi 

ao grande templo insular que havia mandado erguer e, após pronunciar uma oração 

diante do povo, olhou para o alto e perguntou a quem caberia a responsabilidade de 

governar aquele reino, não sem antes ter secretamente posicionado seus comparsas no 

teto do templo, simulando um oráculo. As suaves vozes responderam que o título de rei 

pertencia exclusivamente ao Sol e que Sevarias deveria ser instituído como Seu vice, ou 

seja, Seu representante terreno. A exploração da superstição popular confere caráter 

transcendental ao poder político. No país dos sévarambes, não há separação entre Igreja 

e Estado, entre esferas temporal e espiritual: a partir da impostura, ambas as funções 

residem na pessoa do vice-rei, grande sacerdote do culto solar.452 Sevarias sabe que é 

                                                 
451 “[...] Por consentimento universal deferiu-se a honra da realeza a Sevaris. Ele a recusou no início, 
dizendo que não podia aceitar uma dignidade tão ilustre sem primeiramente consultar o Sol, de quem ele 
era ministro e sob a vontade do qual deveria submeter todas as suas ações; que, por este motivo, se 
achassem apropriado, ele ofereceria um sacrifício de perfumes para implorar a este astro dirigi-los e 
conduzi-los em um assunto tão importante, fazendo-os saber, neste encontro, de que modo deveriam 
agir.” Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 173. Trecho original : « [...] D’un consentement universel on 
déféra l’honneur de la royauté à Sevaris. Il le refusa d’abord et dit qu’il ne pouvait pas accepter une 
dignité si éclatante sans premièrement consulter le Soleil, dont il était le ministre et sur la volonté duquel 
il devait régler toutes ses actions ; que pour cet effet, s’ils le trouvaient à propos, il lui offrirait un 
sacrifice de parfums pour prier ce grand astre de les diriger et les conduire dans une affaire si important 
et leur faire connaître de quelle manière ils devaient agir dans cette rencontre. » 
452 Por conseguinte, “não se excluem de maneira nenhuma os padres e eclesiásticos do governo civil, 
como se faz em quase todos os outros lugares do mundo, e se creria ter violado o direito natural e o 
direito civil caso se recusasse um cargo público a um padre pelo único motivo dele ser de uma ordem 
eclesiástica. Ele não é por isto menos membro do Estado, e não lhe cabe uma parte menor que os demais 
no governo e na sociedade civil [...] Na pessoa do vice-rei estão unidos os títulos do temporal e do 
espiritual [...] Estes dois ofícios estando então unidos no soberano, o podem estar também nos súditos, e 
um padre pode participar ao mesmo tempo das ordens eclesiásticas e do governo do Estado, mesmo que 
ele tenha opiniões particulares sobre a religião, contanto que exteriormente faça o esperado de seu cargo e 
viva como um homem de bem.” Ibid, pág. 246-247. Trecho original : « [...] On n’exclut point les prêtres 
ni les ecclésiastiques du gouvernement civil, comme on fait presque partout ailleurs, et l’on croirait avoir 
violé le droit naturel et le droit civil si on avait refusé une charge publique à un prêtre par la seule raison 
qu’il est dans les ordres ecclésiastiques. Il n’est pas moins pour cela membre de l’État, et n’a pas moins 
de part que les autres au gouvernement et à la société civile [...] en la personne du vice-roi sont unis les 
titres de temporel et de spirituel [...] ces deux offices étant donc unis dans le souverain, le peuvent aussi 
être dans les sujets, et un prêtre peut être en même temps dans les ordres ecclésiastiques et dans le 
gouvernement de l’État, même s’il avait des opinions particulières dans la religion, pourvu qu’au dehors 
il fasse le dû de sa charge et vive en homme de bien. » 
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um impostor, mas que seu ato é uma “dissimulação honesta”453, um imperativo para o 

pleno exercício do poder. Ademais, é possível conjecturar que o persa era um grande 

conhecedor das lições de Maquiavel.454 O direito divino austral estava plenamente 

justificado, como percebe Siden: 

 

[...] Eu penso que sua conduta neste evento foi muito admirável e digna de seu 
espírito e prudência, pois ele não fez como vários outros grandes legisladores 
que, para autorizar suas leis, diziam apenas tê-las recebido de alguma divindade 
mas, ao contrário, fez o povo ouvir, por meio de uma voz do céu (como lhes fez 
crer), qual era a vontade de seu Deus. Deste modo, ele creu que recusando a 
autoridade suprema e atribuindo-a unicamente ao Sol, o governo que desejava 
estabelecer entre esses povos seria mais firme e respeitável e que, sendo ele o 
tenente e intérprete desse glorioso monarca, seria muito mais honrado e melhor 
obedecido do que se sua autoridade emanasse de homens mortais [...] Enfim, se 
considerarmos a felicidade desse povo, julgar-se-á que é o mais perfeito que 
pode haver neste mundo, e que todas as outras nações são infelizes em 
comparação com essa [...] a religião une fortemente os Sévarambes na 
obediência de seus superiores, pois eles não reconhecem somente o Sol como 
seu rei, mas também o adoram como seu Deus e vêem nele a fonte de todos os 
bens que possuem, de maneira que têm uma grande veneração por suas leis e 
pelo governo que acreditam que ele próprio estabeleceu entre eles por 
intermédio do ministério de Sevarias.455 

                                                 
453 Ver ACCETTO, Torquato. Da dissimulação honesta (tradução de Edmir Missio). São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 
454 “[...] Um Príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se lhe torne 
prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Se os homens todos fossem bons, 
esse preceito seria mau. Mas, dado que são maus e que não a observariam a teu respeito, também não és 
obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais faltaram aos Príncipes razões legítimas para dissimular o 
descumprimento da palavra empenhada. Disso poder-se-iam dar inúmeros exemplos modernos, 
mostrando quantas convenções e quantas promessas se tornaram írritas e vãs pela deslealdade dos 
Príncipes. E, dentre estes, o que melhor soube valer-se das qualidades da raposa saiu-se melhor. Mas é 
necessário disfarçar muito bem essa qualidade e ser bom simulador e dissimulador. E tão simples são os 
homens, e obedecem tanto às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se 
deixe enganar.” Cf. MACHIAVELLI, Nicollo. Op. cit., pág. 40. 
455 Cf. VEIRAS, Denis. Op.cit., pág. 177-178 e 199. Trecho original: « Je pense que sa conduite dans 
cette rencontre est fort remarquable et digne de son esprit et de sa prudence. Car il ne fit pas seulement 
comme ont fait plusieurs autres grands législateurs qui, pour autoriser leur lois, disaient les avoir reçues 
de quelque divinité, mais de plus, il fit dire au peuple par une voix du ciel (comme on leur fit accroire) 
quelle était la volonté de leur Dieu. Il crut ainsi que, refusant l’autorité suprême et l’attribuant toute au 
Soleil, le gouvernement qu’il avait dessein d’établir parmi ces peuples serait plus ferme et plus respectée, 
et que lui-même devant être le lieutenant et l’interprète de ce glorieux monarque, il serait beaucoup plus 
honoré et mieux obéi que s’il dérivait son autorité des hommes mortels [...] Enfin, si l’on considère le 
bonheur de ce peuple, on trouvera qu’il est aussi parfait qu’il puisse être en ce monde, et que toutes les 
autres nations sont très malheureuses au prix de celle-là. [...] la religion lie fort les Sévarambes à 
l’obéissance de leurs supérieurs car ils ne reconnaissent pas seulement le Soleil pour leur roi mais ils 
l’adorent comme leur Dieu et croient qu’il est la source de tous les biens qu’ils possèdent ; de sorte qu’ils 
ont une grande vénération pour ses lois et pour le gouvernement qu’ils croient qu’il a lui-même établi 
parmi eux par le ministère de Sevarias. »  Para Leibacher-Ouvrard, a originalidade de Veiras foi não ter 
somente apresentado a estrutura contemporânea de um país ideal – característica típica das utopias –, 
como também descrito as etapas que permitiram sua realização. Para a autora, a inspiração do utopista 
huguenote talvez tenha sido a tradução francesa das obras de Garcilaso de la Vega, que pintava um retrato 
dos Incas muito semelhante ao do vice-rei sévarambe, embora ela pense que o legislador Sevaris nos faz 
pensar sobretudo em Moisés, o que a faz conjeturar que Veiras teve como referência as passagens do 
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Após legitimar seu poder, Sevarias voltou-se à organização política e social do 

país, mostrando-se um exímio legislador. Giovanni elaborou um primeiro projeto, que 

foi vetado pelo vice-rei sévarambe: 

 

[...] O primeiro projeto [...] era dividir o povo em diversas classes, partindo-se 
do pressuposto de que eles teriam inicialmente que dividir as terras, deixando-as 
em propriedade dos particulares, a exemplo de todas as nações de nosso 
continente. Todos os parsis eram favoráveis a esta divisão, e se esteve a ponto 
de distribuir a nação em sete classes, subordinadas umas as outras.456 

 

A divisão econômico-social – determinante para a estrutura política – proposta 

por Giovanni apoiava-se na propriedade privada e, consequentemente, as classes que se 

subordinariam seriam determinadas pela riqueza de cada indivíduo. Sevarias, apesar do 

respeito que tinha por seu antigo tutor e amigo, não considerou a proposta adequada, e 

se colocou a “examinar cuidadosamente as causas das dissensões, guerras e outros 

problemas que afligem ordinariamente os homens e que desolam os povos e as nações”, 

concluindo “que os males das sociedades derivam de três grandes fontes: o orgulho, a 

cobiça e a ociosidade.”457 Para combatê-los, proibiu o ‘meu e teu’, estabelecendo a 

distinção entre os homens exclusivamente a partir das suas virtudes, em uma nação 

dividida apenas entre magistrados e particulares, fundada em um regime meritocrático: 

 

[...] A mais bela distinção que pode haver entre os homens é aquela que se tira 
das vantagens da virtude. Para então remediar as desordens que produz a 
desigualdade de nascença, Sevarias quis que não houvesse outra distinção entre 

                                                                                                                                               
Tratado Teológico-Político de Spinoza a respeito do Estado hebreu. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. 
Op. Cit., pág. 102-103. 
456 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 178-179. Trecho original: « [...] Le premier projet [...] était de 
diviser le peuple en diverses classes dans l’idée qu’ils eurent d’abord de partager les terres et d’en 
laisser la propriété aux particuliers, à l’exemple de presque toutes les nations de notre continent. Tous 
les Parsis étaient pour ce partage, et l’on fut sur le point de distribuer la nation en sept classes 
subordonnés les uns aux autres. »   
457 Ibid, pág. 179-180. Trecho original : « [...] Il se mit à rechercher et à examiner avec soin les causes 
des dissensions des guerres et des autres maux qui affligent ordinairement les hommes et qui désolent les 
peuples et les nations [...] il reconnût que les malheurs des sociétés dérivent principalement de trois 
grandes sources qui sont l’orgueil, l’avarice et l’oisiveté. » Ora, “quando o grande legislador de Veiras 
aponta a ociosidade, o orgulho e a cobiça como a base das dissensões que ele pretende eliminar, exprime 
reivindicações sócio-políticas sob a forma de imperativos morais. Ao reinterpretar estes vícios, fustigá-los 
equivale à vontade de reabilitar o trabalho, opor-se às desigualdades e formular outras relações sociais, 
pela exigência de uma repartição diferente das riquezas.” Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., 
pág. 127. Trecho original : « [...] Lorsque le grand législateur de Veiras place l’oisiveté, l’orgueil et 
l’avarice à la base des dissensions qu’il entend éliminer, il exprime des revendications socio-politiques 
sous forme d’impératifs moraux. À lire différemment ces vices, les fustiger équivaut à la volonté de 
réhabiliter le travail, de s’opposer aux inégalités et de formuler d’autres rapports sociaux par l’exigence 
d’une répartition différente des richesses. » 
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seus povos senão aquela entre os magistrados e as pessoas privadas [...] E 
porque as riquezas e a propriedade dos bens fazem uma grande diferença na 
sociedade civil, e que delas decorrem a cobiça, a inveja, as extorsões e uma 
infinidades de outros males, ele aboliu esta propriedade dos bens, dela privando 
os particulares, e quis que todas as terras e riquezas da nação pertencessem 
unicamente ao Estado, que delas poderia dispor de maneira absoluta, sem que 
os súditos pudessem nada delas extrair além do que o magistrado lhes 
aprouvesse tirar. Deste modo, ele baniu perfeitamente a luxúria das riquezas, os 
tributos, os impostos, a escassez e a pobreza que causam tantos males em 
diversas sociedades do mundo [...] todos os Sévarambes são ricos, embora eles 
não tenham nada individualmente [...] Os divertimentos e os prazeres que 
sucedem ao trabalho recreiam e reanimam o corpo e o espírito, e o posterior 
repouso os refresca e relaxa. Deste modo, como os homens estão preocupados 
com o bem, não têm tempo em se ocupar com o mal e não caem, de maneira 
nenhuma, nos vícios que conduzem à ociosidade, eliminados por ocupações 
honestas.458 
 

Ademais, Sevarias instituiu a osmasie – cuja definição, na língua nativa, era 

“comunidade” –, que constituía a base do sistema político e social dos sévarambes. 

Tratava-se de uma edificação quadrada, construída para abrigar confortavelmente cerca 

de mil pessoas e administrada por um osmasionta, uma espécie de síndico eleito por 

seus habitantes para atuar não apenas como chefe da célula, mas também como seu 

representante nos corpos políticos inferiores do país, nos quais poderia ser nomeado 

                                                 
458 Cf. VEIRAS, Denis. Op.cit., pág. 180-181. Trecho original: « [...] La plus belle distinction qu’il y 
puisse avoir entre les hommes est celle qu’ils tirent des avantages de la vertu. Pour donc remédier aux 
désordres que produit l’inégalité de la naissance, Sevaris ne voulut pas qu’il y eût d’autre distinction 
entre ses peuples que celle des magistrats et des personnes privées ; et que parmi ces derniers, l’inégalité 
de l’âge décidât seule de l’inégalité du rang. Et parce que les richesses et la propriété des biens font une 
grand différence dans la société civile, et que de là viennent l’avarice, l’envie, les extorsions et une 
infinité d’autres maux, il abolit cette propriété des biens, en priva les particuliers, et voulut que toutes les 
terres et les richesses de la nation appartinssent proprement à l’État pour en disposer absolument, sans 
que les sujets en pussent rien tirer que ce qu’il plairait au magistrat de leur en départir. De cette 
manière, il bannit tout à fait la convoitise des richesses, les tailles, les impôts, la disette, et la pauvreté 
qui causent tant de malheurs dans les diverses sociétés du monde [...] tous les Sévarambes sont riches, 
encore qu’ils n’aient rien de propre. [...] Les divertissements et les plaisirs qui succèdent au travail 
recréent et raniment le corps et l’esprit, et le repos ensuite les rafraîchit et les délasse. De cette manière 
les hommes étant occupés au bien, n’ont pas le temps de songer au mal et ne tombent guère dans les vices 
où les porteraient l’oisiveté, s’ils ne la chassaient par des occupations honnêtes. » Leibacher-Ouvrard 
lembra que “não há salários em sévarambie e nenhuma vantagem financeira aos oficiais”, porém “à honra 
conferida aos cargos se somam distinções materiais.” Deste modo, é “no círculo do vice-rei que se 
encontra esta ostentação que impõe, cria e confirma a autoridade política, catalisando o patriotismo – o 
que nos proíbe aqui, notemos, de fazer da crítica utopiana contra o luxo uma forma de oposição ao 
esplendor luís-quatorziano.” Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 142. Trecho original: 
« [...] Il n’y a pas de salaire en Sévarambie, et dont aucun avantage financier aux offices [...] mais à 
l’honneur confère aux charges s’ajoutent des distinctions matérielles [...] c’est d’abord dans l’entourage 
vice-royal que se retrouve cette ostentation qui oblige, qui crée et qui confirme la puissance politique tout 
en catalysant le patriotisme – ce qui interdit ici, notons-le, de faire trop simplement de la critique 
utopienne contre le luxe une forme d’opposition à la splendeur louis-quatorzienne. »  Na sociedade dos 
sévarambes, a despeito da inexistência da propriedade privada, não há propriamente igualdade, pois cada 
indivíduo recebe aquilo que lhe é de direito, de acordo com seus méritos.   
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para cargos superiores, podendo alcançar o posto de senador ou até mesmo de vice-

rei459: 

 

[...] Ora, todos aqueles que são alçados aos ofícios são primeiramente 
escolhidos pelo povo, em cada osmasie, ao cargo de osmasiontas [...] e quando 
um homem atinge esta posição, torna-se membro do conselho geral e tem voz 
deliberativa e negativa em nome da osmasie que representa. No início, quando a 
nação era ainda pequena, estes osmasiontas eram do conselho ordinário, porém, 
como seu número aumentou, eles passaram a ser todos admitidos no conselho 
geral e, para cada quatro representantes de osmasies, elegia-se um indivíduo 
para o conselho ordinário; posteriormente, seus membros passaram a ser 
escolhidos entre seis osmasiontas e, presentemente, cada um deles representa 
oito osmasies. Destes ‘oiteneiros’, que eles chamam brosmasiontes, são 
escolhidos aqueles que serão os senadores, de acordo com a data de eleição: 
assim, o mais antigo entre eles preenche a vaga deixada por um senador 
recentemente falecido. Eu digo o mais antigo no ofício, pois não se leva em 
conta a idade. Atualmente são vinte quatro os senadores, que assistem ao vice-
rei em todos os grandes assuntos e compõem o grande conselho do Estado. São 
chamados de sevarobastes, ou seja, assistentes de Sevarias e de seus sucessores. 
Há outro corpo inferior, composto por trinta e seis brosmasiontes, de onde se 
tiram as pessoas que são elevadas à categoria de sevarobastes quando há 
qualquer vacância, ou que se tornam governadores das cidades do campo.460 

 

No decorrer de seus trinta e oito anos de vice-reinado, Sevarias dedicou especial 

atenção à elaboração das doze leis fundamentais do país461 e ao tema da sua sucessão, 

                                                 
459 Cf. VEIRAS, Denis. Op.cit., pág. 173 e 183. 
460 Ibid, pág. 194. Trecho original: « [...] Or tous ceux qui sont élevés aux offices le sont premièrement 
par le choix du peuple dans chaque osmasie jusqu’à la charge d’osmasiontas [...] et quand un homme est 
parvenu à ce rang, il est membre du conseil général et a voix délibérative et négative pour l’osmasie 
qu’ils représentent. Au commencement, quand la nation était encore petite, ces osmasiontes étaient du 
conseil ordinaire mais, comme le nombre s’augmenta, on les fit tous du conseil général et l’on en prit un 
pour conseil ordinaire qui répresentait quatre osmasies ; ensuite, il en représentait six et présentement il 
en représent huit. De ces huiteniers qu’ils appellent brosmasiontes, on choisit ceux qu’on veut faire 
sénateurs selon le temps de leur réception ; et ainsi le plus ancien d’entre eux rempli la place du sénateur 
nouvellement décédé. Je dis le plus ancien en office, car on n’y regarde pas à l’âge. Ces sénateurs sont 
présentement au nombre de vingt-quatre qui assistent le vice-roi dans toutes les grandes affaires et 
composent le grand conseil d’État. On les appelle sevarobastes, c’est à dire, aides de Sevarias ou de ses 
successeurs. Il y a un autre corps inférieur, composé de brosmasiontes au nombre de trente-six d’où l’on 
tire des gens pour les élever à la dignité de sevarobastes quand il y a quelque vacance ou pour les faire 
gouverneurs des villes de la campagne. » 
461 As doze leis fundamentais dos sévarambes são as seguintes: “(1) Não agir contrariamente ao direito 
natural ou às máximas fundamentais do Estado, que são (a) conservar sobre todas as coisas o governo 
heliocrático, ou seja, não reconhecer qualquer outro soberano que não seja o Sol, e (b) não receber 
quaisquer leis que não sejam as elaboradas pelo vice-rei e seu conselho; (2) Admitir somente como vice-
rei aquele que o Sol escolher dentre os principais senadores do Estado; (3) Impedir que a propriedade dos 
bens venha a cair nas mãos dos particulares; (4) Não permitir que haja dignidades hereditárias, 
conservando assim a igualdade de nascimento: o mérito é a única maneira de conduzir os particulares aos 
cargos públicos; (5) Fazer com que os mais idosos sejam respeitados; (6) Banir a ociosidade em toda a 
nação, pois ela alimenta os vícios e é fonte de querelas e rebeliões; (7) Não se ocupar com artes inúteis e 
vãs, que sirvam apenas para o luxo e ostentação; (8) Punir a intemperança em todas as coisas, pois ela 
corrompe o corpo e a alma; (9) Fazer valer as leis do casamento, punindo a fornicação, o adultério, o 
incesto e outros crimes abomináveis que destroem a justiça e abalam a tranquilidade pública; (10) Prestar 
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manifestando sua recusa à hereditariedade e, por conseguinte, negando-se a transferir 

suas prerrogativas aos seus filhos, decisão que frustrou os primeiros osmasiontas, que 

pretendiam ser governados pelos seus descendentes. Justificou-se da seguinte maneira: 

 

[...] Ele então lhes disse que, sendo o Estado puramente heliocrático, não podia 
aceitar as ofertas que lhes faziam, porque para se escolher um vice-rei era 
necessário, de acordo com as leis estabelecidas, governar-se inteiramente pela 
vontade do Sol, que os faria conhecer por um sorteio qual de seus súditos era o 
mais adequado e mais digno para comandar Seu povo [...] a honra e a glória dos 
soberanos consistem unicamente em promover todos seus esforços para tornar 
felizes os povos os quais os céu delegou-lhe o governo e a condução.462 

 

Depois da justificativa do vice-rei, coube ao conselho dos osmasiontas a escolha 

do sucessor, que assumiu o cargo com Sevarias ainda vivo. O legislador sévarambe 

passou seus últimos anos de vida em repouso, fornecendo, quando consultado, opiniões 

sobre assuntos relativos à religião e ao Estado. A escolha do segundo governante deu-se 

                                                                                                                                               
especial atenção à educação das crianças, que devem ser adotadas pelo Estado com sete anos de idade, 
para aprenderem a obediência às leis, bem como a submissão devida aos magistrados, os verdadeiros pais 
da pátria; (11) Instruir a juventude nos exercícios com as armas, para que possam estar capacitados a 
combater os inimigos do Estado e (12) Fazer valer a religião para ligar os homens pela consciência, 
persuadindo-os que nada pode ser escondido da divindade, e que não somente nesta vida, mas depois 
dela, há recompensas para os bons e castigos para os maus.” Trecho original: « [...] Il [...] a très 
expressément défendu de rien ordonner de contraire au droit naturel ou aux maximes fondamentales de 
l’État qui sont de conserver sur toutes choses un gouvernement héliocratique, c’est-à-dire de ne pas 
reconnaître d’autre souverain que le Soleil, et de ne point recevoir d’autres lois que celles qu’il aurait 
inspirées à son lieutenant et a son conseil. De n’admettre à la vice-royauté que celui que le Soleil aura 
choisi d’entre les principaux ministres de l’État [...] De ne pas souffrir que la propriété des biens tombe 
en aucune manière entre les mains des personnes particulières [...] De ne pas permettre qu’il ait de rang 
ou de dignité héréditaire [...] le seul mérite puisse élever les particuliers aux charges publiques. De faire 
respecter la vieillesse [...] De bannir l’oisiveté de toute la nation, parce que c’est la nourrice des vices et 
la source des querelles et des rébellions [...] De ne point les occuper à des arts inutiles et vains, qui ne 
servent qu’au luxe et à la vanité [...] De punir l’intempérance en toutes choses parce qu’elle corrompt le 
corps et l’âme [...] De faire valoir les lois du mariage [...] pour éviter la fornication, l’adultère, l’inceste 
et d’autres crimes abominables qui détruisent la justice et troublent la tranquillité publique [...] De 
prendre un soin particulier de l’éducation des enfants, et de les faire adopter par l’État dès qu’ils ont 
atteint la septième année de leur âge, pour leur apprendre de bonne heure et l’obéissance des lois et la 
soumission qu’ils doivent aux magistrats qui sont les véritables pères de la patrie [...] D’instruire la 
jeunesse de l’un et de l’autre sexe dans l’exercice des armes pour avoir en tout temps des gens capables 
de repousser les ennemis de l’État [...] Enfin, de faire valoir la religion pour lier les hommes par la 
conscience, les persuadant que rien n’est caché à la Divinité, et que non seulement dans cette vice, mais 
aussi après le trépas, elle a ordonné des récompenses pour les bons et des châtiments pour les 
méchants. » Ibid, pág. 181-182. Para Leibacher-Ouvrard, o fato das leis sobre o regime político e a 
religião constarem, respectivamente, no início e no fim da constituição elaborada por Sevarias é 
simbólico, demonstrando que ambos delimitam a vida social do país. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, 
Lise. Op. Cit., pág. 107. 
462 Cf. VEIRAS, Denis. Op.Cit., pág. 185. Trecho original: « [...] Il leur dit donc que l’État étant 
purement héliocratique, il ne pouvait accepter les offres qu’ils lui faisaient, parce que dans le choix d’un 
vice-roi il fallait, selon les lois établies, se gouverner entièrement par la volonté du Soleil, qui leur ferait 
connaître par le sort lequel de ses sujets lui était le plus agréable et le plus digne de commander à son 
peuple [...] l’honneur et la gloire des souverains consiste uniquement à faire tous leurs efforts pour 
rendre heureux les peuples dont le ciel a commis le gouvernement et la conduite. » 
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da seguinte maneira: foram indicados quatro nomes entre os osmasiontas e, após a 

realização de um sorteio, decretou-se que Khomedas (a partir de então Sevarkhomedas, 

pois os sucessores passaram a adotar o prefixo Sevar em seus nomes, em homenagem a 

Sevarias) seria o novo vice-rei, um procedimento que foi mantido posteriormente.463 Na 

solenidade de posse do de Sevarkhomedas, Sevarias fez um longo discurso de 

despedida, de caráter instrutivo, para seu legatário no poder: 

 

[...] Eu vos digo que na condução de um Estado há dois caminhos que levam a 
destinos totalmente distintos. O primeiro é aquele onde marcham os bons 
príncipes, e o outro é aquele onde correm os tiranos: um conduz diretamente à 
glória, e o outro, à infâmia. Os tiranos dão rédeas soltas às suas paixões e cedem 
às más inclinações de seus corações, sempre destruindo, com seus vícios, as 
obras de sua prudência. Raramente pensam no responsável pela sua autoridade, 
preocupando-se pouco com o que lhe devem prestar, e consideram que, quanto 
mais lentos forem os efeitos de sua justiça, mais os seus julgamentos serão 
formidáveis. Disto decorre que sua dominação é odiosa, seu fim é comumente 
trágico e sua lembrança sempre detestável. Os bons príncipes, ao contrário, 
conduzem-se apenas pelas luzes da reta razão, tomando seu dever como uma 
regra inviolável e, sempre seguindo os conselhos de uma justa prudência, fixam 
seu trono sobre fundamentos que nada pode abalar. Amamo-los durante suas 
vidas, lamentamos suas mortes, e a lembrança de seus reinados são sempre 
estimadas e preciosas para a posterioridade [...] Vosso dever, vossa honra e 
vosso interesse particular vos obrigam indispensavelmente a proceder deste 
modo e, ademais, vos exorto da parte daquele o qual vós devereis ser a imagem 
viva neste Estado. Ele nos forneceu leis as quais hoje vos faz o depositário, o 
intérprete e o executor, decretos de uma sabedoria que, não estando sujeita às 
mudanças, não quer vê-las ocorrendo nas constituições fundamentais deste 
reino. Respeitai o princípio de onde elas vêm, tome cuidado para nada nelas 
alterar e não deixe de punir a temeridade daqueles que pretenderem profanar as 
ordenanças sagradas do Sol pela intervenção impura de suas imaginações. Useis 
o poder absoluto que essas leis vos dão para exercer a justiça, fazer com que a 
temperança seja praticada e fazer prosperar a paz.464 

                                                 
463 “[...] O vice-rei, que é o único homem que representa o monarca e o senhor, não é unicamente elevado 
a esta dignidade pela escolha do Sol, mas também pela eleição do grande conselho e pelo sufrágio do 
povo. Porque quando se trata de eleger um vice-rei, o grande conselho escolhe de seu próprio corpo 
quatro pessoas em um sorteio entre eles; aquele para onde a figura do sol aponta é declarado chefe, 
representando a escolha deste belo astro.” Ibid, pág. 194. Trecho original: « [...] Le vice roi, qui est le seul 
homme qui représente le monarque et le seigneur, n’est pas seulement élevé à cette dignité par le choix 
du Soleil mais aussi par l’élection du grand conseil et par celle du peuple. Car lorsqu’il s’agit d’élire un 
vice-roi, le grand conseil choisit de son propre corps quatre personnes qui jettent au sort entre elles; et 
celui à qui la figure du Soleil échoit est par là déclaré chef, comme par le choix de ce bel astre. »  A meu 
ver, tal procedimento, denotando que a autoridade do vice-rei emana da divindade e do povo, é muito 
semelhante à teoria do duplo contrato de Bèze e Mornay, o que nos permite supor que Veiras talvez tenha 
se inspirado no paradigma político estabelecido pelos seus correligionários no século XVI. 
464 Ibid, pág. 187, grifos meus. Trecho original: « [...] Je vous dis que dans la conduit d’un État il y a 
deux chemins qui mènent à des fins bien différentes. Le premier est celui où marchent les bons princes ; 
et l’autre est celui où courent les tyrans : l’un conduit tout droit à la gloire, et l’autre mène à l’infamie. 
Les tyrans lâchent la bride à leurs passions et s’abandonnant au mauvais penchant de leur coeur, ils 
détruisent toujours par leurs vices les ouvrages de leur prudence. Ils pensent rarement à l’auteur de leur 
puissance ; ils songent peu au compte qu’ils ont à lui rendre, et ils ne se considèrent jamais que, plus les 
effets de sa justice sont lents, plus ses jugements sont redoutables. De là vient que leur domination est 
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Em seguida, Sevarias dirigiu-se ao povo, relembrando que a autoridade do vice-

rei sévarambe não emanava exclusivamente da soberania popular, admoestando seus 

súditos a obedecerem incondicionalmente às ordenanças de seus sucessores: 

 

[...] Voltando-se ao povo, ele lhe fez belas exortações, dizendo que, em todas as 
coisas, o maior dever dos súditos consistia no respeito, obediência e fidelidade 
que são necessários prestar à autoridade soberana; que ainda que seu sufrágio e 
consentimento fossem necessários para estabelecê-la, não deviam, no entanto, 
pensar que sua vontade fosse a causa principal deste poder; que a providência 
tinha maior influência que as ordens humanas no estabelecimento dos príncipes, 
e que se devia considerá-los como as maiores imagens vivas da divindade; que 
ainda que os príncipes não desempenhassem bem sua obrigação, os súditos não 
deviam, por este motivo, se distanciar do seu dever; que o céu frequentemente 
autorizava ações injustas dos soberanos para castigar os povos quando, por suas 
ofensas, infringiam os efeitos de sua justiça; que deveriam sofrer seus castigos 
sem murmúrias e sem jamais escutar os conselhos rebeldes; que a rebelião não 
era somente o mais detestável dos crimes, como também a maior das loucuras 
[...] que, enfim, não era somente dever dos súditos se submeter à autoridade 
legítima, como também seu interesse mais concreto.465 

                                                                                                                                               
odieuse, leur fin le plus souvent tragique et leur mémoire toujours détestée. Les bons princes, au 
contraire, ne se conduisent que par les lumières de la droite raison ; ils se font une règle inviolable de 
leur devoir et suivant partout les conseils d’une juste prudence, ils affermissent leur trône sur des 
fondements que rien ne saurait ébranler. On les aime pendant leur vie, on les regrette après leur mort, et 
le souvenir de leur règne est toujours cher et précieux à la postérité. [...] Votre devoir, votre honneur et 
votre intérêt particulier vous y obligent indispensablement et, de plus, je vous y exhorte de la part de 
celui dont vous devez être la vivant image dans cet État (le Soleil). Il nous a donné des lois dont il vous 
fait aujourd’hui le dépositaire, l’interprète et l’exécuteur.  Ces lois sont les décrets d’une sagesse qui, 
n’étant pas sujette au changement, n’en veut point souffrir dans le constituitions fondamentales de ce 
royaume. Respectez le principe d’où elles viennent, prenez garde de n’y rien changer et ne manquez pas 
de punir la témérité de ceux qui voudraient profaner les ordonnances sacrées du Soleil par le mélange 
impur de leurs imaginations. Usez du pouvoir absolu que ces lois vous donnes pour faire exercer la 
justice, pour faire pratiquer la tempérance et pour faire fleurir la paix. » Para Leibacher-Ouvrard, esse 
discurso é mais um indício da semelhança entre Sevarias e Moisés: ambos foram legisladores que não 
transmitiram aos seus sucessores o poder de alterar ou ab-rogar suas leis. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, 
Lise. Op. Cit., pág. 105-106. 
465 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 188, grifos meus. Trecho original: « [...] Se tournant vers le peuple, 
il leur fit plusieurs belles exhortations. Il leur représenta sur toutes choses que le plus grand devoir des 
sujets consistait dans le respect, l’obéissance et la fidélité qu’il faut rendre à l’autorité souveraine ; que 
bien que leurs suffrages et leur consentement fussent nécessaires pour l’établir, ils ne devaient pourtant 
pas s’imaginer que leur volonté en fut la cause principale ; que la providence avait beaucoup plus de 
part dans l’établissement des princes que les ordonnances des hommes, et qu’on devait les regarder ici-
bas comme les plus vives images de la Divinité ; que quand même ils ne s’acquitteraient pas bien de leur 
devoir, les sujets ne devaient pas pour cela s’éloigner du leur ; que le ciel autorisait souvent même les 
actions injustes des souverains pour châtier les peuples lorsque, par leurs offenses, ils avaient attiré les 
effets de sa justice ; qu’ils devaient souffrir ses châtiments sans murmure et sans jamais écouter les 
conseils rebelles ; que la rébellion n’était pas seulement le plus détestable de tous les crimes, mais que 
c’était aussi la plus grande de toutes les folies puisqu’au lieu de procurer la liberté à ceux qui s’y 
engageaient, elles les précipitaient le plus souvent dans un beaucoup plus dur esclavage que quelque côté 
que se tournât la victoire ; qu’enfin, ce n’était pas seulement le devoir des sujets de se soumettre à 
l’autorité légitime, mais que c’était aussi leur intérêt le plus solide. »  O discurso de Sevarias em defesa 
da obediência dos súditos aos vice-reis sévarambes é parecido com o pensamento de Calvino – retomado 
posteriormente por Merlat – de que mesmo um mau governante deveria ser considerado legítimo, pois 
significava um castigo divino aos comportamentos impudicos dos homens. Racault afirma que a 
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Até a chegada de Siden, os sévarambes haviam sido governados por Sevarias e 

sete venerados sucessores. Mesmo assim, os “freios contra a tirania”, mecanismos 

institucionais defendidos pelos protestantes desde o século XVI, estão presentes no país 

austral, graças às prerrogativas dos conselhos. Um eventual déspota não poderia ser 

punido com o tiranicídio, sendo tratado com a compaixão que um louco deve despertar: 

 

[...] Se por acaso acontecesse do rei ser mau, ímpio e tirânico, e quisesse violar 
as leis fundamentais, neste caso se faria tudo o que fosse possível para 
reconduzi-lo à razão; se ele não conseguisse enfim recobrá-la, então o mais 
antigo sevarobaste convocaria o conselho geral e exporia o caso, solicitando a 
opinião dos demais integrantes, se seria adequado demandar ao Sol um tutor 
para o vice-rei, a fim de fazer com que as leis fossem executadas e mantidas em 
sua força e autoridade integrais, de acordo com as constituições de Sevarias e 
seus sucessores. A isto, os demais respondiam afirmativamente e, então, todos 
se dirigiam ao templo e, depois de fazer uma oferenda de incensos e uma oração 
ao Sol, realizavam um sorteio entre os sevarobastes, e aquele para onde a figura 
do Sol apontasse, seria declarado tutor do vice-rei que, nesta ocasião, 
supostamente teria perdido o bom senso. Depois disto, ele não mais seria 
recebido pelo conselho e o manteriam em um palácio à parte onde, no entanto, 
seria tratado com toda desafetação e respeito possíveis, até que fosse da vontade 
divina devolver sua razão extraviada; e quando enfim parecesse que ele tinha 
reencontrado a si mesmo, pretendendo voltar a desempenhar seu dever, seria 
então publicamente reconduzido à sua autoridade e ao exercício de seu cargo, 
da mesma maneira a qual deles tinha sido privado.466 

 
                                                                                                                                               
contestação do modelo político luís-quatorziano não é explícita neste texto cujo pertencimento ideológico 
é difícil de definir, mas que, em todo caso, exclui qualquer apelo à revolta: “na querela contemporânea 
sobre o tiranicídio e a legitimidade da insurreição popular, Veiras adota uma posição nitidamente 
favorável ao absolutismo.” Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 34 e 68. Trecho original: « [...] Dans 
la querelle contemporaine sur le tyrannicide et la légitimité du soulèvement populaire, Veiras adopte 
donc une position nettement favorable à l’absolutisme. »  
466 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 197. Trecho original: « [...] Si par hasard il arrivait que le vice-roi 
fût méchant, impie et tyrannique, et qu’il voulût violer les lois fondamentales, en ce cas-là on ferait tout 
ce qu’on pourrait pour le ramener à la raison ; et si enfin on n’y pouvait pas réussir, alors le plus ancien 
sevarobaste convoquerait le conseil général et leur en dirait les causes, leur demandant leur avis ; et s’ils 
ne trouvent pas à propos de demander au Soleil un tuteur pour son vice-roi afin de faire exécuter ses lois 
et les maintenir dans leur entière force et autorité, selon les constitutions de Sevarias et de ses 
successeurs. A cela, les autres répondraient affirmativement, et alors tous iraient au temple, et après 
avoir offert de l’encens et fait une prière au Soleil, ils jetteraient au sort parmi les sevarobastes et celui à 
qui la figure du Soleil échouerrait, serait déclaré tuteur du vice-roi qui en cette occasion doit être 
supposé avoir perdu le bons sens. Après cela, il ne serait plus reçu dans le conseil et on le garderait dans 
un palais à part où, néanmoins, il serait traité avec toute sorte de douceurs et de respect, jusqu’à ce qu’il 
plairait à la Divinité de lui rendre sa raison égarée ; et quand il paraîtrait qu’il serait revenu à lui-même, 
et qu’il voudrait faire son devoir, alors il serait publiquement remis dans son autorité et dans l’exercice 
de sa charge, de la même manière dont il en aurait été privé. »  Aqui, reencontramos novamente o 
pensamento de Calvino, que admitia que a autoridade dos soberanos pudesse ser moderada pelos 
“magistrados inferiores”, questão que foi esmiuçada nos discursos políticos dos monarcômacos, que se 
preocuparam em elaborar teorias políticas que atenuassem o poder dos príncipes. Aubrey Rosenberg 
relembra que o principal objetivo da constituição dos sévarambes foi apresentar uma solução à maior 
preocupação política da época, estabelecendo um governo estável, poderoso e que não fosse tirânico. Ibid, 
pág. 40. 
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Ora, qual seria a verdadeira apreciação de Veiras, no que concerne à questão 

política? Qual deveria ser a postura dos reformados em relação à intransigência do 

Estado luís-quatorziano, obediência ou rebelião? Além de criticar a intolerância 

religiosa na França – por meio das polêmicas entre os austrais sobre o culto solar antes 

da chegada do conquistador persa, tema que será retomado no último livro –, o autor de 

HS estaria também censurando, por intermédio de Sevarias, a teoria da soberania 

popular, defendida por alguns protestantes (e também por católicos) desde o século 

XVI, e que seria retomada por Jurieu após a revogação do édito de Nantes? O governo 

dos austrais é imperfeito em sua instituição – afinal, se baseia em uma impostura – e 

perfeito nos resultados. A meu ver, o modelo político sévarambe – um governo misto, 

no qual o vice-rei desempenha a função de tutor do povo – combina monarquia, 

aristocracia e democracia, o conjunto de regimes aristotélicos que a historia magistra 

vitae colocava ao alcance dos homens no final do século XVII.467 A força da conquista e 

o poder metafísico mostraram-se os alicerces de um Estado poderoso e soberano.468 

Na utopia de Veiras, contrariamente a La terre australe connue, a questão 

teológica subordina-se à política: dada a sua natureza decaída, o homem tem vícios469, 

porém a educação e o absoluto respeito às leis podem corrigi-los. Ora, como as 

ambições e paixões humanas são impossíveis de serem eliminadas, é necessário apenas 

conduzi-las a serviço do Estado, fazendo com que as aspirações individuais impliquem 

                                                 
467 Leibacher-Ouvrard classifica o regime sévarambe como uma “vice-monarquia constitucional.” Cf. 
LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 105. Carole Martin o considera semelhante a uma 
“democracia.” Cf. MARTIN, Carole. Imposture utopique et procès colonial: Denis Veiras – Robert 
Challe. Charlottesville: Rookwood Press, 2000, pág. 34. Para Racault, trata-se de um “absolutismo 
teocrático moderado por um sistema de assembleias e corpos intermediários.” Cf. RACAULT, Jean-
Michel, 2003, pág. 33-34. Trecho original: « [...] Régime qu’on peut définir comme un absolutisme 
théocratique modéré par un système d’assemblées et de corps intermédiaires. » 
468 Siden faz questão de enfatizar que o governo sévarambe é “monárquico, despótico e heliocrático no 
primeiro chefe, ou seja, o poder e a autoridade suprema residem em um único monarca, proprietário de 
todos os bens da nação; o Sol é reconhecido como esse grande soberano absoluto”, porém, se “tomarmos 
como referência a administração do Estado da parte dos homens, veremos que é uma monarquia sucessiva 
e despótica, misturada com aristocracia e democracia.” Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 193-194. 
Trecho original: « [...] Ce gouvernement est donc monarchique, despotique et héliocratique au premier 
chef. C’est-à-dire que la puissance et l’autorité suprême réside en un seul monarque ; que ce monarque 
est le seul maître et propriétaire de tous les biens de la nation, et que c’est le Soleil qu’on y reconnaît 
pour roi souverain et pour maître absolu. Mais si, en second lieu, on a égard de l’administration de 
l’État de la part des hommes, on trouvera que cet État est une monarchie successive et despotique, mêlée 
d’aristocratie et de démocratie. » 
469 O principal deles, talvez, seja sua superstição, sabiamente utilizada por Sevaris para concretizar seu 
poder sobre os povos austrais. Ora, os sévarambes, contrariamente aos pré-adamitas de Foigny, são 
imperfeitos e não possuem a plenitude da razão. Enquanto os hermafroditas recusam o conhecimento 
sobrenatural da divindade – que não estaria ao alcance do homem –, prestando honras silenciosas a um 
deus que consideram e chamam de “Incompreensível”, os sévarambes cultuam, além do suposto Criador, 
uma divindade visível, que pode ser “compreendida” somente pelo legislador, seu representante terreno. 
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no bem coletivo.470 Ao transferir o poder temporal para uma entidade que transcende a 

existência humana, Sevaris exime-se das responsabilidades dos atos que tomará como 

legislador, colocando-se como um mero intérprete dos desígnios divinos. Por 

conseguinte, qualquer contestação de suas ordens deixa de ser um crime para tornar-se 

loucura. O poder do vice-rei, no entanto, não se transforma em tirania, pois o ardil 

utilizado para sua instituição visa somente garantir a hegemonia política.  

Na perspectiva aventada por Veiras, somente um poder forte471 é capaz de 

garantir a justiça e a liberdade de consciência do povo (tema que discorrerei a seguir). 

Entretanto, paradoxalmente isto só pode ocorrer no interior de um Estado justificado por 

uma religião – deísta, provavelmente a mais conciliadora delas –, que promova a 

unidade do reino.  

                                                 
470 Para Yardeni, “considerando que os vícios são dados imutáveis, Sevarias os integrou no Estado ideal 
que fundou, transformando-os em mecanismos indispensáveis para o funcionamento do Estado, sem se 
preocupar com uma moral absoluta e abstrata.” Cf. YARDENI, Myriam, 1980, pág. 21-22. Trecho 
original: « [...] Considérant que les vices sont des donnés immuables, Sevarias les a intégrés dans l’État 
idéal  fondé par lui, en les transformant en des rouages indispensables au Fonctionnement de l’État, sans 
se soucier d’une morale absolue et abstraite. » Segundo Kuon, Veiras substituiu a “antropologia 
teológica [de Foigny] por uma antropologia secular, tomando o homem como ele é.” Consequentemente, 
“se as sociedade europeias tratam a irracionalidade humana como um problema individual e moral, a 
sociedade sévarambe trata-a como um problema social e prático”, afinal, para que a comunidade política 
possa funcionar, “não é necessário que os homens sejam bons, basta que eles sejam corrigíveis ou (se 
quisermos empregar o termo avant la lettre), perfectíveis.” Para o autor, “Veiras é o primeiro utopista a 
querer atingir o máximo de felicidade social com homens reais, imperfeitos, porém perfectíveis.” Cf. 
KUON, Peter. Op. Cit., pág. 259-262. Trecho original: « [...] Si les sociétés européennes traitent 
l’irrationalité humaine comme un problème individuel et moral, la société sévarambe la traite comme un 
problème social et pratique. Pour que la société puisse fonctionner, il n’est pas nécessaire que les 
hommes soient bons, il suffit qu’ils soient corrigibles ou (si l’on veut employer le terme avant la lettre) 
perfectibles [...] Veiras est le premier utopiste à vouloir atteindre un maximum de bonheur social avec 
des hommes réels, imparfaites, mais perfectibles. » Para Racault, a HS tem por princípio: “já que o 
homem é, em si, mau, inventemos, então, uma sociedade que detenha seus vícios e o impeça de se tornar 
pior”, afinal, “não é no pecado original que se apóia a visão pessimista do homem, mas na força das 
paixões, por um lado, numa grande desconfiança para com o indivíduo, por outro lado, e em certo 
otimismo institucional, corrigindo um pouco esta imagem moral bastante sombria.” Cf. RACAULT, Jean-
Michel, 2010, pág. 34. 
471 Hipótese que me permite evocar a teoria de Hobbes, que sustenta que as somas das capacidades físicas 
e mentais dos indivíduos têm as mesmas grandezas, ou seja, existe uma igualdade natural entre os 
homens. No entanto, a vaidade pessoal faz com que cada indivíduo sinta-se superior aos outros. Nasce 
então a discórdia, motivada pela competição, pela desconfiança ou pela glória. A discórdia gera os 
confrontos. Destarte, o homem viverá em um eterno estado de guerra, ao menos que surja um poder 
comum a todos, capaz de regrar as relações entre os indivíduos, abaladas pelas paixões humanas. Ora, o 
homem também possui a razão, que estabelece normas para alcançar a paz, as chamadas leis naturais. 
Entretanto, estas leis acabam não sendo observadas, devido ao individualismo e a falta de uma “pessoa” 
que consiga fazê-las respeitar. O Estado preenche esta lacuna, uma vez que o homem tem o desejo de sair 
de sua condição natural, ou seja, o estado de guerra, para viver em conforto, tendo a sua vida e bens 
garantidos. O Leviatã é necessário porque o homem não consegue viver em quietude sem direção. O 
Estado nasce de um pacto estabelecido para defender o território das disputas internas e do inimigo 
estrangeiro. Transforma todos os interesses em uma só vontade, uma só decisão. Cf. HOBBES, Thomas. 
Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1974. 
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Depois de descrever a conquista da terra austral, a impostura que resultou na 

designação do vice-rei e de resumir obra político-social de Sevarias, o narrador Siden 

apresenta uma descrição “das leis e costumes dos Sévarambes de hoje”, quarta parte da 

HS. No que diz respeito à subsistência material dos sévarambes, todos os alimentos, 

bebidas e vestimentas necessários encontram-se nas lojas públicas, onde a comunidade 

colhe os frutos do seu trabalho diário. Não há moeda, impostos, carências ou excessos. 

Quanto à educação dos sévarambes, o primeiro vice-rei e seus sucessores perceberam 

dela “depende a conservação ou a ruína das leis”, e que “a corrupção dos modos produz 

ordinariamente grandes ilusões na política.”472 Para evitar diferenças sensíveis de 

comportamento e inobservâncias das leis, as crianças são separadas dos seus pais com 

apenas sete anos de idade, ficando sob tutela do Estado. Ainda na quarta parte do livro, 

há um capítulo que examina a religião dos nativos. Nele, Siden demonstra sua 

admiração com a liberdade de consciência estabelecida no país dos sévarambes, em 

contraste com sua visão pessimista sobre a civilização europeia, que com sua ambição e 

cobiça, utiliza a religião como pretexto para os mais tenebrosos fins: 

 

[...] Há diversas opiniões nesta nação, assim como nas demais, no que diz 
respeito à divindade, porém somente um único culto exterior é permitido, ainda 
que todos aqueles que possuam sentimentos particulares tenham plena liberdade 
de consciência e não lhes seja nem mesmo proibido discutir com os outros, 
contanto que seja respeitosamente e em obediência às leis e ao magistrado. 
Existem até mesmo colégios onde, em certos períodos do ano, são feitos debates 
públicos onde cada um pode livremente dizer seus pensamentos e sustentar suas 
opiniões sem nenhum risco de ser condenado, tampouco maltratado por quem 
quer que seja. Isto porque os Sévarambes têm como máxima não inquietar 
pessoas por suas opiniões particulares, contanto que se obedeça exteriormente 
às leis e se adéque ao costume do país nas coisas que concernem ao bem da 
sociedade. Portanto, quando se trata de fazer justiça a alguém ou recebê-lo em 
algum cargo ou dignidade, não se informam acerca de seus sentimentos tocando 
a religião, mas sobre seus modos e sua probidade. [...] Os efeitos destas 
máximas justas e razoáveis são assaz vantajosas para o conforto e a 
tranquilidade pública, que é o principal objetivo que os sábios políticos devem 
ter em vista [...] talvez não exista nenhum país onde os ânimos se aqueçam 
menos pela religião e onde ela produza menos querelas e guerras, enquanto nos 
outros Estados ela é tomada comumente como pretexto para as ações mais 
desumanas e ímpias, sob a máscara da piedade. É sob este pretexto especioso 
que a ambição, a cobiça e a inveja desempenham seu papel abominável, 
cegando os miseráveis mortais a ponto de lhes fazer perder todos os sentimentos 
de humanidade, todo o amor e respeito devido ao direito natural e à sociedade 

                                                 
472 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 200. Trecho original: « [...] De leur éducation dépend la 
conservation ou la ruine de ces mêmes lois [...] la  corruption des moeurs produit ordinairement de 
grandes illusions dans la politique. » 
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civil, bem como toda desafetação e caridade que as santas máximas da religião 
recomendam.473 

 

Conforme o narrador aprofunda sua exposição, sua bandeira contra o movimento 

forçado de unificação religiosa promovido pela Coroa francesa fica cada vez mais 

evidente: 

 

[...] Entre estes povos bem-aventurados [...] ninguém pode oprimir seu próximo 
nem violar de modo nenhum o direito natural sob algum pretexto de religião 
[...] Portanto, entre os Sévarambes [...] é permitido a todo mundo ser da religião 
que quiser [...] cada um vive sob a obediência das leis e o respeito ao 
magistrado e, ainda que seja permitido a todo mundo acreditar naquilo que 
quiser não é, no entanto, permitido a ninguém atrapalhar a tranquilidade pública 
tampouco violar os direitos da sociedade, sob qualquer pretexto.474 

 

Originalmente, Sevarias acreditava exclusivamente no caráter divino do Sol, sem 

conceber a existência de um Deus superior. Seu tutor cristão não conseguiu convencê-lo 

sobre a autoridade das Escrituras, mas pelo menos o fez conceber a existência de um 

Deus invisível, superior ao astro. Daí a crença dos sévarambes de que o Sol é o “canal 

favorável por onde transitam as benevolências e graças do grande Ser” (Deus, chamado 

                                                 
473 Ibid, pág. 246-247, grifos meus.  Trecho original: « [...] Il y a plusieurs opinions différentes dans cette 
nation, comme les autres, touchant la divinité, mais il n’y a qu’un culte extérieur qui soit permis, bien que 
tous ceux qui ont des sentiments particuliers aient pleine liberté de conscience et qu’ils ne leur soit même 
pas défendu de disputer contre les autres, pourvu que ce soit avec le respect et l’obéissance qu’on doit 
aux lois et au magistrat. Il y a même des collèges où, en certains temps de l’année, l’on fait des disputes 
publiques où chacun peut librement dire ses pensées et soutenir ses opinions sans aucun danger d’être 
blâmé ni maltraité de qui que ce soit. Car les Sévarambes ont pour maxime de n’inquiéter personnes pour 
ses opinions particulières, pourvu qu’il obéisse extérieurement aux lois et se conforme à la coutume du 
pays dans les choses qui regardent le bien de la société. Ainsi, quand il s’agit de rendre la justice à 
quelqu’un ou de le recevoir dans quelque charge ou dignité, on ne s’informe pas de ses sentiments 
touchant la religion mais de ses moeurs et de sa probité [...] Les effets de ces maximes justes et 
raisonnables sont fort avantageux au repos et à la tranquillité publique qui est le but principal où doivent 
viser tous les sages politiques ; parmi les Sévarambes, il y a divers opinions touchant la Divinité, et on y 
voit fort souvent des controverses ouvertes où tout le monde peut aller, et pourtant il n’y a peut-être point 
de pays au monde où l’on s’échauffe moins pour la religion et où elle produise moins de querelles et de 
guerres ; au lieu que dans les autres États on la fait souvent servir de prétexte aux actions les plus 
inhumaines et les plus impies sous le masque de la piété. C’est sous ce prétexte spécieux que l’ambition, 
l’avarice et l’envie jouent leur rôle abominable et qu’elles aveuglent les misérables mortels au point 
qu’elles leur font perdre tous les sentiments d’humanité, tout l’amour et le respect qu’ils doivent au droit 
naturel et à la société civil, et toute la douceur et la charité que les saintes maximes de la religion 
recommandent. » O Estado sévarambe, nascido da fusão das esferas política e religiosa, paradoxalmente é 
capaz de realizar a separação entre fé e moral, posteriormente defendida, no campo huguenote, por Bayle. 
474 Ibid, pág. 248-49, grifos meus. Trecho original: « [...] Parmi ces peuples heureux [...] personne ne 
peut opprimer son prochain ni violer aucunement le droit naturel sous aucun prétexte de religion. [...] 
Ainsi, parmi les Sévarambes [...] il est permis à tout le monde d’être de la religion qu’il veut. [...] chacun 
vit sous l’obéissance des lois et la crainte du magistrat ; et bien qu’il soit permis à tout le monde de 
croire tout ce qu’il veut, il n’est pourtant permis à personne de troubler le repos publique ni de violer les 
droits de la société sous quelque prétexte que ce puisse être. » 
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pelos autóctones de Khodimbas).475 Giovanni deixou seus descendentes, uma minoria 

que vivia em uma osmasie própria, onde podiam orar a Deus de seu modo, sem serem 

importunados. Os giovannitas respeitavam as leis e o poder dos magistrados, porém não 

participavam dos cultos solares.476 Os padres cristãos contaram a Siden que: 

 

[...] Não obstante a grande veneração que Sevarias tinha pelo Sol, ele não 
deixava de reverenciar bastante Moisés e Jesus Cristo, confessando que eles 
eram, ao menos, grandes homens que tinham deixado belas leis e preceitos, 
tentando inspirar nas pessoas de seus tempos o amor e o culto ao verdadeiro 
Deus de maneira a tirá-los de sua idolatria brutal. Além disto, ele dizia que a 
moral de Jesus Cristo era excelente em nosso continente para corrigir nossos 
costumes corrompidos, e que ela parecia ter algo de divino, pois na esperança 
da ressurreição e em diversas outras boas doutrinas, ela tendia a um excelente 
fim que é suavizar o orgulho dos homens, vencer suas paixões mais ferozes e 
estabelecer entre eles a piedade, a justiça, a temperança e a caridade.477 

 

Como podemos perceber pela citação anterior, Sevarias concebia a religião 

sempre a partir das suas implicações temporais. Nesta visão, o cristianismo surge como 

uma saída – não ideal, porém louvável – para controlar os ímpetos do homem. Veiras 

estaria, como Foigny, tentando ‘resgatar’ a cristandade e erguendo a bandeira irenista, 

por intermédio da alteridade utópica? 

A quinta parte concerne ao último livro de HS – chamado pelo autor de 

conclusão –, que retoma a questão religiosa. Abandonando a orientação cronológica, o 

                                                 
475 Ibid, pág. 249. Trecho original: « [...] Soleil [...] canal favorable par où coulent jusqu’à nous les 
bienfaits et les grâces du grand Être. » 
476 Siden, que se coloca como cristão, também possui uma visão negativa da religião sévarambe, por 
causa do culto solar: “ela é menos grosseira e menos oposta à razão natural [que a religião do impostor 
Omigas, baseada em falsos milagres], porém não deixa de ser uma verdadeira idolatria, pois prestam ao 
Sol, que é apenas uma criatura, deferência religiosas que são devidas somente ao Criador. Ora, entre eles, 
o exercício público da religião é realizado apenas nos dias de festas ordinários, que são os três primeiros 
dias da lua nova, nos quais são feitos alguns sacrifícios de perfumes que os padres ordinários oferecem 
aos Sol acompanhados de alguns hinos, que são seguidos, no restante do dia, por jogos, danças e outros 
divertimentos.” Ibid, pág. 291. Trecho original: « [...] Revenons maintenant à celle [religion] des 
Sévarambes même ; elle est moins grossière et moins opposée à la raison naturelle, mais elle ne laisse 
pas d’être une véritable idolâtrie en ce qu’ils rendent au Soleil, qui n’est qu’une créature, des respects 
religieux qui ne sont dus qu’au Créateur. Or parmi eux, l’exercice public de la religion ne se fait qu’aux 
jours de fêtes ordinaires, qui sont les trois premiers jours de la nouvelle lune [...] en ces jours, on ne fait 
que quelques sacrifices de parfums que les prêtres ordinaires offrent au soleil et qu’ils accompagnent de 
quelques hymnes, après quoi,  le reste du jour se passe  en jeux, en danses et  autres divertissements.  » 
477 Ibid, pág. 254. Trecho original: « [...] Nonobstant la grande vénération que Sevarias avait pour le 
Soleil, il ne laissait pas de fort honorer Moïse et Jésus-Christ et de confesser que c’étaient du moins de 
grands hommes qui avaient laissé de belles lois et de beaux préceptes et tâché d’inspirer aux gens de leur 
temps l’amour et le culte du vrai Dieu pour les tirer de leur idolâtrie brutale. Il disait, de plus, que la 
morale de Jésus-Christ était excellent dans notre continent pour y corriger nos moeurs corrompues, et 
qu’elle semblait avoir quelque chose de divin en ce que, par l’espérance de la résurrection et plusieurs 
autres bonnes doctrines, elle tendait à une très bonne fin qui est d’adoucir la fierté des hommes, de 
vaincre leurs passions les plus farouches et d’établir parmi eux la piété, la justice, la tempérance et la 
charité. » 
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autor descreve a religião da terra austral nos anos que antecedem a chegada do 

conquistador Sevaris. Se os tomos anteriores foram preenchidos com a descrição 

pormenorizada do país utópico nos anos em que Siden viveu em meio aos sévarambes, 

o derradeiro desenha um quadro distópico, mostrando os males causados pelo impostor 

Omigas e seus sucessores, em especial o desrespeito à liberdade de consciência, 

transparecendo, novamente, uma bandeira do utopista contra a intransigência que 

estimulava os movimentos forçados de unificação religiosa, em uma Europa ainda 

regida pelo princípio do cujus regio, ejus religio. 

Omigas era um praticante do culto solar que não se identificava somente como 

padre, mas também como o próprio filho do astro (à primeira vista, a associação com 

Jesus Cristo é evidente), e que recrutava alguns comparsas para enganar o povo com 

uma série de falsos milagres. Ademais, dispunha de conhecimentos extraordinários dos 

fenômenos naturais, e os utilizava largamente como artimanhas para impressionar e 

manipular seus ignorantes seguidores. A superstição popular e os falsos milagres de 

Omigas desviaram o culto solar da sua essência, e muitas famílias contestaram seus 

procedimentos. O impostor gradativamente eliminou os obstáculos à sua supremacia. 

Como “filho do Sol”, dizia que os Séphirambes seriam punidos pela incredulidade de 

seus opositores, despertando o ódio de seus simpatizantes contra aqueles que rejeitavam 

sua autoridade. Certo dia, puniu covardemente seus inimigos, diante de seus zelosos 

seguidores: 

 

[...] Ele [...] indicou seus principais opositores na nação, acusando-os de serem a 
causa de todos os males que o povo sofria [...] e veio dizer ao povo que [...] se 
em vinte dias as pessoas acusadas viessem ao bosque [onde eram realizados as 
cerimônia de Omigas/Stroukaras], teriam liberdade para apontar suas razões e, 
se não pudessem admitir sua autoridade legítima, ele a confirmaria por meio de 
um novo milagre que os convenceria, caso teimassem em voluntariamente 
rejeitar os testemunhos do céu [...] No entanto, esse impostor mandou cavar 
uma enorme fossa em seu bosque e, quando foi concluída, fez com que nela 
fossem jogados materiais combustíveis, fazendo-a cobrir tão perfeitamente que 
não parecia que tinham mexido na terra naquele lugar. Em seguida, fez com que 
fosse colocada uma larga folhagem por cima, que não somente cobria a fossa, 
como uma boa porção do terreno a seu redor [...] Quando chegou o dia 
combinado, as pessoas que deveriam compor a assembleia não deixaram de vir 
ao bosque, e Stroukaras os acomodou sobre a folhagem que tinha colocado para 
recebê-los [...] Cada um disse livremente suas razões, e todas as matérias foram 
debatidas por ambos os lados veementemente, com Stroukaras empregando toda 
sua eloquência para persuadir seus adversários de que era filho do Sol e que a 
doutrina que pregava e os milagres que fizera eram efeitos puros da obediência 
que prestava às ordens sagradas desse grande astro. No entanto, como o partido 
adversário persistia com sua incredulidade e solicitava testemunhos irrefutáveis 
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da autoridade que ele se arrogava, então [Stroukaras] se levantou sobre seus pés 
e, erguendo os braços em direção ao céu, pediu ao Sol, seu pai, que realizasse 
um milagre que provasse a verdade de suas palavras, fazendo a terra se abrir 
para engoli-lo caso tivesse pregado algo de falso ou punindo, da mesma 
maneira, aqueles que se opunham à doutrina celeste que ele tinha sido 
encarregado de disseminar ao seu povo. Tão logo terminou de proferir esta 
maldição, [seus comparsas] que receberam o sinal fizeram com que os 
infortunados inocentes fossem arremessados na armadilha profunda sobre a qual 
estavam, e se viu sair, incontinenti, uma larga fumaça, seguida por chamas que 
tomaram toda a folhagem e a madeira colocadas naquele lugar. Assim, por meio 
deste ardil detestável, Stroukaras eliminou seu principais inimigos e se afirmou, 
mais do que nunca, no espírito do povo, por meio deste pretenso milagre.478 

 

A situação aludida exemplifica os efeitos do fanatismo religioso dos 

Stroukarambes, povo constituído por aqueles que se mantiveram fiéis a Omigas. O 

suposto filho do astro é um impostor. Sua imagem negativa pode ser encarada como 

uma metáfora do roi soleil: ambos mostraram-se intransigentes com aqueles que 

consideravam inimigos do seu poder absoluto. Ora, Sevaris também enganaria o povo, 

porém sua atitude visava o bem da comunidade política que pretendia estabelecer.  

                                                 
478 Ibid, pág. 264-265. Trecho original: « [...] Il [...] nomma les principaux de la nation qui lui étaient les 
plus opposés, les accusa d’être la cause de tous les maux que le peuple souffrait [...] et vint dire au 
peuple qui attendait que [...] si dans vingt jours les personnes accusées venaient dans le bocage, elles 
seraient reçues à dire leurs raisons, et que, si elles ne pouvaient pas demeurer d’accord avec lui de son 
autorité légitime, il la confirmerait par un nouveau miracle de les convaincre, s’ils ne s’obstinaient 
volontairement à rejeter les témoignages du ciel. [...] Cependant, cet imposteur fit creuser une grande 
fosse dans son bocage et, quand elle fut faite, il y fit jeter des matières combustibles et puis la fit couvrir 
si adroitement qu’il ne paraissait pas qu’on eût remué la terre dans cet endroit. Ensuite, il fit faire une 
large feuillée par dessus qui couvrait non seulement cette fosse mais aussi une bonne portion de terre 
ferme tout auprès. [...] Quand le jour dont on était convenu fut arrivé, les personnes qui devaient 
composer l’assemblée ne manquèrent pas de se trouver au bocage, et Stroukaras les fit mener sous la 
feuillée qu’il avait fait faire pour les recevoir [...] Chacun dit librement ses raisons, toutes choses furent 
débattues de l’un et de l’autre côté avec beaucoup d’ardeur, et Stroukaras mit toute son éloquence en 
usage pour persuader ses adversaires qu’il était fils du Soleil et que la doctrine qu’il avait prêchée et les 
miracles qu’ils avait fait étaient des purs effets de l’obéissance qu’il rendait aux ordres sacrés de ce 
grand astre. Mais comme le parti contraire persistait dans son incrédulité et demandait des témoignages 
assurés de l’autorité dont il se vantait, alors il se leva sur ses pieds et, haussant les bras vers le ciel, il 
pria le Soleil son père de faire un miracle qui prouvât la vérité de ses paroles, et qu’il fit ouvrir la terre 
pour l’engloutir s’il avait rien avancé de faux ou qu’il punit de la même manière ceux qui s’opposaient à 
la doctrine céleste qu’il avait commandé de prêcher à son peuple. Aussitôt qu’il eut achevé de prononcer 
cette imprécation, ceux avaient le signal firent abîmer dans la fosse profonde les innocents infortunés qui 
étaient assis dessus, et l’on en vit sortir incontinent après une épaisse fumée qui fut suivie de flammes 
dont toute la feuillée et le bois qu’on avait mis dessus furent embrasés. Ainsi, par cette ruse détestable, 
Stroukaras fit périr les principaux de ses ennemis et s’établit plus que jamais dans l’esprit du peuple par 
ce miracle prétendu. »  Leibacher-Ouvrard afirma: “se Veiras não o diz, esse subterfúgio é uma paródia 
do milagre realizado por Deus para preservar Moisés da rebelião de Datã, de Coré e Abirão.” Para a 
autora, Veiras propôs que Moisés, Stroukaras e Sevarias poderiam ser vistos como “três impostores”, que 
sem serem ‘verdadeiros’ profetas, souberam manipular inteligentemente o estratagema religioso, com 
finalidades diferentes. Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 59. Trecho original da autora: 
« [...] Le personnage de Stroukaras, qui ne voit véritablement le jour qu’au dernier volume du récit, 
s’impose en faisant disparaître ses ennemis dans une fosse « miraculeuse » mais truquée. Or si Veiras ne 
le dit pas, ce subterfuge est la parodie du miracle perpétré par Dieu pour préserver Moïse de la rébellion 
de Dathan, de Coré et d’Abiron (Nombres, XVI, 30). Moïse, Sevarias et Stroukaras seraient donc tous 
trois imposteurs. » 



195 
 

Outra característica reprovável dos Stroukarambes – e dos reinos Europeus – é a 

hereditariedade do poder. Omigas, que tomava arbitrariamente as mais belas jovens do 

reino como suas esposas, assumiu o comando sobre a “populaça crédula e supersticiosa” 

e, pouco antes de falecer, fez com que seu filho assumisse seu posto.479 Depois da morte 

do segundo impostor sem ter deixado nenhum descendente, os padres que o auxiliavam 

se dividiram em vários locais de culto, apregoando que o filho do Sol continuaria se 

comunicando com os homens em todos estes sítios, trazendo as vontades do astro.   

Depois de narrar a impostura de Omigas – que precedeu a chegada do 

conquistador persa ao continente austral –, Siden volta a discorrer sobre as experiências 

singulares que teve no país utópico, evocando as assembleias onde os Sévarambes 

discutem sem nenhuma censura vários assuntos, em especial a religião.480 Em um 

desses eventos, encontrou o filósofo Scromenas, que fez uma longa arenga. Sobre a 

educação do povo, o nativo austral – que desempenha papel muito parecido ao de 

Suains em La Terre Australe connue, proporcionando ao leitor a comparação entre as 

opiniões e práticas dos europeus e sévarambes – disse: 

 

[...] As nações malignas e dissolutas, como eram a maior parte dos povos da 
Ásia, da Europa e da África, na realidade eram gentes assaz bárbaras, ainda que 
se considerassem muito educadas, pois faziam a educação consistir em 
aparências exteriores, nas quais ela não possui nenhum efeito; que a verdadeira 
educação não consiste em alguns discursos afetuosos, modos bizarros e gestos 
exteriores, mas na justiça, no bom governo, na inocência dos modos, na 
temperança e no amor e caridade que os homens devem possuir mutuamente. 
Que, muito comumente, o mais habilidoso e capaz de todos os homens seria um 
bárbaro se não fosse justo, bondoso, caridoso e moderado, que as luzes de seu 
espírito seriam apenas um falso brilho que serviria apenas para ofuscá-lo, 
fazendo-o cair em um precipício. Que as nações mal-governadas eram cegas e 
que a verdadeira glória dos príncipes e dos magistrados consiste na boa 
condução e no bom governo de seus súditos, em uma justa distribuição de 
recompensas e penas.481 

                                                 
479 Cf. VEIRAS, Denis. Op. Cit., pág. 270. 
480 Contrariamente aos pré-adamitas de La terre australe connue, que não discutem este assunto de modo 
nenhum. 
481 Ibid, pág. 297. Trecho original:  « [...] Dans les nations malignes et dissolues, comme étaient la 
plupart des peuples de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, qui à la vérité étaient des gens fort barbares 
quoiqu’ils se crussent polis, parce qu’ils faisaient consister la politesse en des apparences extérieures, en 
quoi elle ne consiste point en effet ; que la véritable politesse ne consiste pas dans quelques discours 
affectés, dans quelques modes bizarres et dans quelques simagrées extérieures ; mais dans la justice, 
dans le bon gouvernement, dans l’innocence des moeurs, dans la tempérance et dans l’amour et charité 
que les hommes doivent avoir mutuellement les uns pour les autres. Que, le plus souvent, le plus habile et 
le plus adroit de tous les hommes était un barbare s’il n’était juste, bienfaisant, charitable et modéré, et 
que les lumières de son esprit n’étaient qu’une fausse lueur qui ne servait qu’à l’éblouir et à le fait 
tomber dans le précipice. Que les nations mal gouvernées étaient aveugles et qu’une véritable gloire des 
princes et des magistrats consiste dans la bonne conduite et dans le bon gouvernement de leurs sujets, 
dans une juste distribution des récompenses et des peines. » 
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Destarte, os autênticos laços entre os homens se estabelecem no plano da 

consciência individual, e não exteriormente (discursos, pactos, etc). O uso da razão – 

diretamente relacionada à consciência – deve conduzir à justiça e à moderação, tolhendo 

comportamentos violentos. Ao Estado, cabe preservar o único bem particular de cada 

indivíduo, sua liberdade natural. Siden reproduz as palavras de Scromenas, que condena 

 

[...] Esse zelo inconsiderado dos povos em todos os tempos e lugares que, para 
conservar ou aumentar seu partido, tinham frequentemente violado todas as leis 
da justiça e da humanidade, sob pretexto de sustentar suas opiniões e tornar 
veneráveis os ídolos fracos e impotentes que tinham tornado objeto de sua 
adoração. Que a obstinação desses diferentes partidos tinha constantemente 
provocado guerras, massacres e, finalmente, a ruína de poderosos impérios. Que 
para evitar todas essas desgraças, era necessário que um Estado bem ordenado 
permitisse a cada um viver em sua liberdade natural, já que era injusto violá-la, 
e que esta violência somente poderia produzir efeitos danosos. Que não é do 
poder das pessoas acreditar em tudo que quiserem crer, que a fé é sempre 
fundada sobre alguma razão precedente, que persuade o crente e sem a qual lhe 
seria impossível abraçar alguma confissão, qualquer aparência que ele possa 
apresentar de tê-la abraçado. Que todos aqueles que abandonaram a religião na 
qual foram educados para adotarem outra devem demonstrar por provas 
evidentes os motivos que os levaram a essa mudança, justificando por meio de 
boas razões que a única força da verdade os obrigou a renunciar ao erro [...] Que 
se podia pela força da razão vencer os prejuízos da educação e abandonar certas 
religiões supersticiosas e outras mais censuráveis, porém era impossível se 
elevar e abraçar sinceramente crenças contrárias à razão e ao testemunho dos 
sentidos [...] de acordo com esta verdade incontestável, podia-se sinceramente e 
razoavelmente abandonar todos os tipos de religião para se abraçar àquela dos 
Sévarambes, considerando-a a mais razoável e a menos carregada de 
superstição.482 

                                                 
482 Ibid, pág. 300. Trecho original: « [...] Ce zèle inconsidéré des peuples de tous les temps et de tous les 
lieux qui, pour maintenir ou pour augmenter leur parti, avaient souvent violé toutes les lois de la justice 
et de l’humanité, sous prétexte de soutenir leurs opinions et de rendre vénérables les idoles faibles et 
impuissantes dont ils avaient fait l’objet de leur adoration. Que l’opiniâtreté de ces différents partis avait 
souvent été cause des guerres, de massacres et enfin de la ruine de puissants empires. Que pour éviter 
tous ces malheurs, il était nécessaire qu’un État bien ordonné laissât vivre chacun dans sa liberté 
naturelle, puisqu’il était injuste de la violer, et que cette violence ne pouvait produire que de mauvais 
effets. Qu’il n’est pas au pouvoir des gens de croire tout ce qu’ils voudraient bien croire, que la foi est 
toujours fondée sur quelque raison précédente qui persuade le croyant et, sans laquelle, il lui est 
impossible d’embrasser aucune profession, quelque semblant qu’il puisse faire de l’avoir embrassée. Que 
tous ceux qui abandonnent la religion dans laquelle ils ont été élevés pour en choisir une autre, doivent 
démontrer par de preuves évidentes les motifs qui les ont portés à ce changement, et justifier par de 
bonnes raisons que la seule force de la vérité les a obligés à renoncer à l’erreur. Que, sans cela, toutes 
ces conversions étaient feintes et tous les prosélytes des trompeurs ou des insensés qui ne savaient ce 
qu’ils faisaient ou qui, se proposant des avantages mondains plutôt que le salut de leur âme, couvraient 
leur apostasie du voile spécieux de la piété et tâchaient impudemment de tromper Dieu et les hommes. 
Qu’on pouvait par la force de la raison, vaincre les préjugés de l’éducation et descendre de certaines 
religions superstitieuses à d’autres plus épurées, mais qu’il était impossible de monter et d’embrasser 
sincèrement des croyances contraires à la raison et au témoignage des sens. [...] selon cette vérité 
incontestable, on pouvait sincèrement et raisonnablement abandonner toutes sortes de religions pour 
embrasser celle des Sévarambes comme étant la plus raisonnable et la moins chargée de superstition. » 
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Siden, de modo contrário a muitos de seus pares, não aceitou converter-se ao 

deísmo austral483, porém isto é o que menos importa: Veiras utilizou este diálogo para 

mostrar que o verdadeiro vínculo do homem com a religião, que se estabelece na 

consciência do indivíduo, é fruto da razão (convencimento interno) e não da violência. 

Reitera-se, assim, uma branda reprimenda do utopista à situação religiosa na França, em 

uma publicação que contou com privilégio real. 

Depois de quinze anos entre os Sévarambes, Siden resolveu abandonar a 

sociedade austral – deixando inclusive suas mulheres e filhos nativos – movido por um 

forte desejo de rever sua terra natal.484 O Conselho permitiu-lhe embarcar em um navio 

com destino à Pérsia. Chegando ao Velho Continente, Siden tentaria convencer sua 

primeira esposa e seus filhos europeus a regressarem consigo ao país austral. Conforme 

relatou o prefaciador, não conseguiu seu objetivo porém, ao menos, seu relato foi 

preservado. 

Nos parágrafos seguintes, encerrarei esta seção com a exposição da discussão 

historiográfica a respeito dos objetivos de Veiras com sua utopia. 

Para Myriam Yardeni, o objetivo do utopista Veiras é “revolucionário”, pois ele 

propõe modelos de Estado e de sociedade antagônicos aos padrões luís-quatorzianos.485 

Peter Kuon crê que, “ao invés de imaginar uma sociedade ideal em um sítio paradisíaco, 

                                                 
483 Os padres cristãos, descendentes de Giovanni, disseram a Siden que seus antepassados tentaram 
converter os sévarambes, que apoiados tão fortemente sobre a razão humana e sua adoração ao Sol, 
zombaram de tudo que a fé ensinava aos cristãos, alegando que nenhum de seus ensinamentos apoiava-se 
na razão, e que todos os milagres poderiam ser explicados por causas naturais. A opinião dos austrais 
indubitavelmente se formou a partir dos infortúnios causados pela falsa religião de Omigas. A despeito de 
não terem a perfeição dos pré-adamitas, a razão dos sévarambes é suficiente para inverter o fluxo 
missionário: nas últimas páginas de HS, Siden lamenta: “tão logo este doutor terminou de falar, eu ouvi 
um de meus homens, dizendo em voz alta que ele e cinco ou seis de seus companheiros estavam 
convencidos da força do raciocínio de Scromenas e que queriam abraçar a religião dos Sévarambes.” Ibid, 
pág. 253-254 e 300. Trechos originais: « [...] Ces peuples ont tant de zèle pour l’adoration du Soleil et 
s’appuient si fort sur la raison humaine qu’ils se moquent de tout ce que la foi nous enseigne, si elle n’est 
pas soutenue par la raison [...] ils se moquent des miracles et disent qu’il n’y en peut avoir que par des 
causes naturelles » e « [...] un moment après que ce docteur eut parlé, j’entendis un de mes gens qui dit 
tout haut que lui et cinq ou six de ces compagnons, étant convaincus de la force du raisonnement de 
Scromenas, ils voulaient embrasser la religion des Sevarambes. » 
484 Para Laetitia Cherdon, “na utopia de Veiras, se podemos interpretar a partida de Siden [da terra 
austral] como uma fraqueza, pode-se nela igualmente ver a expressão da aflição de todos esses 
huguenotes que escolheram o exílio para poderem continuar a praticar sua religião, mas que 
permaneceram durante longos anos bastante atados à França.” Cf. CHERDON, Laetitia. “Le refuge par 
l’écriture: les utopies protestantes à l’époque de la Révocation de l’Édit de Nantes”. In: Moreana – Revue 
sur l’univers de Thomas More, vol. 44, pág. 160. Trecho original: « [...] Dans l’utopie de Veiras, si l’on 
peut interpréter le départ de Siden comme une faiblesse, on peut également y voir l’expression du 
désarroi de tous ces huguenots qui ont choisi l’exil pour pouvoir continuer à pratiquer leur religion, mais 
qui sont restés pendant de longues années très attachés à la France. » 
485 Cf. YARDENI, Myriam, 1980, pág. 129. 
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composta por homens perfeitamente razoáveis e isentos do pecado original, [Veiras] 

parte do homem como ele é, frágil e corruptível, porém responsável por seu destino”, 

conseguindo assim “chegar a uma sociedade melhor, resultado de um esforço coletivo 

de ‘utopização’ da realidade e de um controle estatal incansável, exercido sobre os 

instintos irracionais dos indivíduos.” Em consequência, “pelo ‘realismo’ do projeto e 

pela verossimilhança da narração, a transformação ficcional do mundo histórico em 

mundo utópico torna-se, aos olhos do leitor, possibilidade concreta.” Nesta perspectiva, 

Veiras teria feito transparecer, “de maneira certamente implícita, mas alguns decênios 

antes do triunfo da filosofia da História, a ideia de progresso”, operando uma 

“modificação radical da função pragmática do projeto utópico: à imagem ideal, oposta à 

realidade negativa, sucede a antecipação ideal de uma realidade melhor, ao alcance do 

homem”, o que faria da HS a “primeira utopia moderna.”486 

Lise Leibacher-Ouvrard pensa que o “paralelismo exato entre as aventuras de 

Siden e as do primeiro monarca austral testemunha um gosto pelo poder”, que “talvez 

seja o mesmo do escritor”, que se faz presente na obra por meio de “jogos 

anagramáticos” que o associam a seus dois principais personagens (Siden/Denis e 

Veiras/Sevaris). Ademais, a autora considera que a “façanha inegável de Veiras reside, 

sobretudo, em uma estrutura narrativa complexa que serve menos para descrever a 

sociedade utopiana do que para fazê-la viver” e, graças a este “hábil encadeamento de 

tempos variados, Veiras introduz uma impressão de duração e historicidade.” Por 

conseguinte, “este movimento implica na noção de um progresso possível.” Este 

“progresso” mostra-se, no entanto, finito, pois o presente e o futuro dos sévarambes 

estão subordinados ao passado, representado pela trajetória mítica e exemplar do 

primeiro vice-rei, o que faz com que a “utopia de Veiras também seja imutável”, sem 

                                                 
486 Cf. KUON, Peter. Op. Cit., pág. 269-270. Trecho original: « [...] Veiras, dans son Histoire des 
Sévarambes, fait éclater la conception traditionnelle de l’utopie, à commencer par la vision de l’homme 
et du monde. C’est qu’au lieu d’imaginer une société idéale à l’état paradisiaque, composée d’hommes 
parfaitement raisonnables, exempts du péché originel, il part de l’homme tel qu’il est, faible et 
corruptible, mais responsable de son sort et capable de le prendre en main, pour arriver à une société 
meilleure, résultat d’un effort collectif d’utopisation de la réalité et d’un contrôle étatique inlassable, 
exercé sur les instincts irrationnels des individus [...] tant par le ‘réalisme’ du projet que par la 
‘vraisemblance’ de la narration, la transformation fictionnelle du monde historique en monde utopique 
devient, aux yeux du lecteur, possibilité concrète : ici transparaît, sous forme implicite, certes, mais 
quelques décennies avant le triomphe de la philosophie de l’Histoire, l’idée de progrès. Il s’ensuit une 
modification radicale de la fonction pragmatique du projet utopique: à l’image idéale, opposée à la 
réalité négative, succède l’anticipation idéelle d’une réalité meilleure, à la portée de l’homme [...] 
L’Histoire des Sévarambes [...] c’est en fait la première utopie moderne. » 
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“inovação verdadeira.”487 Opinião semelhante é apresentada por Carole Martin, que 

afirma que o “indivíduo veirasiano não é ainda ‘politizado’, permanecendo apaixonado 

por seu herói” e firmemente fido a um absolutismo regido pelas ‘leis fundamentais do 

reino’, estabelecidas por Sevarias.488 

 Para Jean-Michel Racault, longe de ser um revolucionário, Veiras acabou por 

justificar o absolutismo, embora tenha desmascarado, em uma “perspectiva 

maquiavélica, seus mecanismos psicológicos secretos: exploração da superstição, 

utilização das paixões humanas, confusão deliberada do espiritual e do temporal.” A 

construção política do utopista, de “modo nenhum revolucionária, difere muito pouco 

do absolutismo luís-quatorziano, mitigada somente pela tolerância religiosa e por suas 

regras precisas de funcionamento.” Logo, “para o protestante Veiras, apenas um poder 

forte pode garantir uma margem de liberdade de consciência” em uma sociedade 

dotada, no entanto, de “uma religião de Estado com função política, que assegura a 

unidade nacional.”489 

Frank Lestringant considera que a HS é o resultado de um “universo 

compensatório” elaborado pelo utopista huguenote, uma das “soluções individuais 

imaginadas, ou melhor dizendo, improvisadas e construídas por consciências 

angustiadas face ao desmoronamento de um mundo”490, constatação semelhante à de 

Laetitia Cherdon, que pensa que a HS representa “outro exílio”, um “espaço de 

compensação e de expressão” para Veiras, demonstrando sua “atitude de fuga à 

realidade e ao tempo presente”, tão hostis aos huguenotes.491 

                                                 
487 Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 146 e 182-186.  Trechos originais: « [...] Le 
parallélisme étroit entre les aventures de Siden et celles du premier monarque austral témoigne d’un goût 
du pouvoir [...] peut-être en est-il de même de l’écrivain [...] par les jeux anagrammatiques » e « [...] la 
réussite indéniable de Veiras réside surtout dans une structure narrative complexe qui concourt moins  à 
décrire la société utopienne qu’à la faire vivre [...] par cet habile enchaînement de temps variés, Veiras 
introduit une impression de durée et d’historicité [...] ce mouvement implique la notion d’un progrès 
possible [...] l’utopie de Veiras [toutefois] est tout aussi figée. Elle vit, mais sans innovation véritable. » 
488 Cf. MARTIN, Carole. Op. Cit., pág. 75-76. Trecho original: « [...] L’individu veirassien [...] ne s’est 
pas ‘politisé’ ; il reste fasciné, amoureux de son Héros. » 
489 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 35 e 68-71. Trechos originais: « [...] Les utopistes des pré-
Lumières aboutissent à justifier l’absolutisme, même si, dans une perspective « machiavélienne », ils en 
démasquent les ressorts psychologiques secrets : exploitation de la superstition, utilisation des passions 
humaines, confusion délibérée du spirituel et du temporel », « [...] cette construction politique, nullement 
révolutionnaire, diffère finalement très peu de l’absolutisme louisquatorzien, aménagé seulement dans le 
sens de la tolérance religieuse et encadré par des règles précises de fonctionnement» e « [...] pour le 
protestant Veiras, seul un pouvoir fort peut garantir une marge de liberté de conscience, à l’intérieur 
toutefois d’une religion d’État à fonction politique assurant l’unité nationale. » 
490 Cf. LESTRINGANT, Frank. Op. Cit., pág. 143-144. 
491 Cf. CHERDON, Laetitia. Op. Cit., pág. 147, 152 e 163. 
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Encerro esta seção com a opinião ambivalente de Pierre Bayle, contemporâneo e 

correligionário de Veiras, evocada no estudo de Leibacher-Ouvrard: 

 
[...] Da Histoire des Sévarambes, Bayle diz inicialmente que “a leram e releram 
sem jamais conceber que fosse possível reformar as instituições da Europa a 
partir desse romance” – isto testemunha o pouco poder efetivo dessa utopia. 
Porém, Bayle se declara igualmente aliviado por não ter aconselhado um 
livreiro local a republicá-la, pois, afirma ele, “Senhor J.” o teria “denunciado ao 
público como um homem que pretende rebelar os povos, a fim de mudar o 
governo e a religião e ab-rogar todas nossas leis, instaurando o governo, a 
religião e as leis dos Sévarambes.” Por trás da provocação lançada à Jurieu, o 
filósofo dá a entender a eficácia potencial da ficção. No entanto, ele volta a 
reafirmar sua inocuidade, uma vez que não se imagina, diz ele, que uma nova 
edição da Histoire des Sévarambes “serviria de alguma forma para mudar o 
governo presente.”492 

 

Em minha opinião, a HS reflete duas grandes preocupações. Em primeiro lugar, 

a busca por uma organização política e social moderada, cujo resultado é uma 

meritocracia que permite a cada sévarambe atingir, somente com suas virtudes, as 

instâncias políticas da comunidade, que compõem os “freios” contra a tirania. 

Finalmente, do ponto de vista religioso, a defesa das consciências dos indivíduos, no 

interior de um Estado que, embora seja fruto da articulação das esferas temporal e 

religiosa e admita somente um tipo de culto público, estabelece um regime de 

tolerância, onde a moral não está subordinada às crenças particulares. Neste sentido, 

Veiras parece antecipar um dos principais argumentos de Bayle, grande defensor dos 

direitos das consciências. No próximo capítulo, discorrerei a respeito do projeto colonial 

de Henri Duquesne, que parece ter se inspirado nas aspirações utópicas de seus 

correligionários contemporâneos. 

                                                 
492 Cf. LEIBACHER-OUVRARD, Lise. Op. Cit., pág. 210. Trecho original: « [...] De L’Histoire des 
Sévarambes, Bayle dit d’abord qu’on l’ « a lue et relue sans jamais s’aviser de demander qu’on réformât 
la police de l’Europe sur le pied de ce roman » - c’est là témoigner du peu de pouvoir effectif de cette 
utopie. Mais Bayle se déclare également soulagé de ne pas avoir conseillé à un libraire de la faire 
réimprimer, car dit-il, « Mr. J. » l’aurait alors sans doute « dénoncé au public comme un homme qui veut 
soulever les peuples, afin de changer le gouvernement et la religion et abroger toutes nos lois, pour faire 
succéder à la place le gouvernement, la religion, et les lois des Sévarambes ». Derrière la pointe qu’il 
lance à Jurieu, c’est l’efficace potentielle de la fiction que le philosophe laisse entendre. Mais il en 
revient ensuite à son innocuité puisqu’il ne pense pas, dit-il, qu’une nouvelle édition de l’Histoire des 
Sévarambes «servirait de quelque chose pour changer le gouvernement présente ».» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

No exílio, mas almejando o mundo 
colonial 
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4.1)     Apresentação  

Em meu projeto de pesquisa493, delineei uma questão relevante, que concerne ao 

tema da migração huguenote para os espaços coloniais nos últimos decênios do século 

XVII, sobretudo após a revogação do édito de Nantes (1685): esse fenômeno era 

determinado pelo mero desejo de liberdade religiosa ou pelo anseio de uma conjuntura 

social, econômica e/ou política mais favorável? Nas primeiras laudas do projeto, 

reproduzi um trecho do artigo escrito em 1931 pelo pesquisador reformado Jean-

Baptiste Rabié para o boletim da Sociedade de História do Protestantismo Francês, ao 

qual recorro novamente. No excerto, encontramos a seguinte opinião a respeito dos 

imigrantes huguenotes da colônia holandesa do Cabo, na África do Sul: 

 

[...] Eu não posso impedir-me de dizer que meu coração é envolvido por um 
inexprimível orgulho quando penso nesse grupo de pioneiros perseguidos, que 
sacrificaram tudo pelo amor à sua religião, pelo amor ao princípio religioso e 
pelo amor à liberdade [...] É por causa dos sacrifícios desses refugiados que 
presentemente vivemos em um grande país, civilizado pela maior parte de seus 
descendentes.494    

 

As palavras do autor exprimem o tipo de interpretação privilegiado pela 

historiografia desde meados do século XIX. Nessas abordagens, a questão religiosa – 

expressa na busca obstinada pela liberdade de culto e consciência – era apreendida 

como a principal motivação dos reformados franceses que decidiram enfrentar longas 

travessias marítimas em direção a terras incógnitas. Por conseguinte, esses huguenotes 

eram vistos como mártires ou heróis que, zelosos unicamente pela sua fé, sofreram 

duras perseguições na Europa, porém ao final conseguiram reconstruir suas vidas nos 

distantes territórios das Índias Ocidentais e Orientais. Esta leitura vinha acompanhada 

de uma valorização das suas virtudes (coragem, probidade e amor ao trabalho), que 

explicaria a aparente prosperidade da comunidade protestante francesa nos espaços 

coloniais, permitindo associá-la ao mito dos ‘pais fundadores’ das nações.495 

                                                 
493 Cf. ROCHA, Eduardo dos Santos. Utopia e realidade no exílio: uma análise da produção escrita 
huguenote no período da crise da consciência europeia (projeto de mestrado com bolsa de auxílio da 
FAPESP). São Paulo: FFLCH-USP, 2009. 
494 Cf. RABIÉ, Jean-Baptiste. “L’arrivée des Refugiés au Cap de Bonne-Espérance”. In: Bulletin de la 
Societé de l’Histoire du Protestantisme Français (Bull SHPF), 80/1931. Trecho original: « [...] Je ne 
peux pas me retenir de dire que mon coeur se perd dans une inexprimable fierté quand je pense à cette 
bande persécutée de pionniers qui sacrifièrent tout pour l’amour de leur religion, pour l’amour du 
principe religieux et pour l’amour de la liberté [...] C’est à cause des sacrifices de ces réfugiés que nous 
vivons dans un grand pays aujourd’hui, qui est civilisée pour la plupart de leurs descendants. » 
495  Como já sugere o título do trabalho de LUGAN, Bernard. Huguenots et Français: ils ont fait l’Afrique 
du Sud. Paris: Table Ronde, 1988. 
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A análise da presença huguenote no mundo colonial a partir de aspectos 

estritamente religiosos começaria a ser questionada em estudos publicados nas duas 

últimas décadas do século XX, embora ainda encontremos obras contemporâneas 

marcadas por um discurso martiriológico e apologético. No entanto, pode-se 

seguramente afirmar que a pesquisa histórica avançou sensivelmente nos últimos três 

decênios. Trabalhos como os de Jon Butler496 e Bertrand Van Ruymbeke497 confirmam 

os caminhos abertos recentemente pela historiografia, que suplantam o ponto de vista 

meramente sectário. 

Em linhas gerais, é possível dizer que Butler e Ruymbeke têm como premissa a 

constatação documental de que, após fugirem da França, os proscritos viveram meses ou 

até mesmo anos na Holanda e Inglaterra (principais reinos reformados que os 

acolheram), de onde posteriormente decidiram embarcar para fora dos limites do Velho 

Continente, demonstrando que a emigração aos territórios coloniais não era resultado 

imediato de uma perseguição religiosa, mas fruto de uma livre, embora difícil, escolha. 

Deste modo, imigrantes huguenotes como os da América do Norte e África do Sul não 

seriam mártires que chegaram nesses locais em busca de tolerância tout court, uma vez 

que tão importante quanto a liberdade religiosa era a superação da condição material 

adversa que a maioria deles enfrentava nas regiões da Europa para onde primeiramente 

se dirigiram.498 Ora, haveria então uma dualidade econômico-religiosa nesse processo 

migratório, conjectura assentada a partir da perspectiva cronológica: ao abandonar 

clandestinamente a França nas últimas décadas do século XVII, os huguenotes 

evidentemente eram exilados por motivos religiosos. No entanto, ao atingirem os 

espaços coloniais a partir de reinos que já lhes garantiam liberdade de culto e 

consciência, tornavam-se indivíduos em busca de prosperidade terrena, dando força à 

ideia de uma migração determinada principalmente por razões de natureza econômica, 

social ou política, em detrimento dos fatores de ordem religiosa. 

Sem perder de vista a hipótese supracitada, minha intenção no presente capítulo 

é analisar cinco escritos de autoria huguenote – Récit de l'Estat présent des célèbres 

colonies de la Virginie, de Marie-land, de la Caroline, du nouveau duché d'York, de 

Penn-Silvania et de la Nouvelle Angleterre (1681), de Charles de Rochefort; Plan pour 

former un établissement en Caroline (1686), anônimo; Un français en Virginie: 

                                                 
496 Cf. BUTLER, Jon. The huguenots in America. A Refugee People in New World Society. London: 
Harvard University Press, 1983. 
497 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op. Cit. 
498 Assunto sobre o qual discorri sumariamente na última seção do primeiro capítulo. 



204 
 

Voyages d’un français exilé pour la religion (1687), de Durand de Dauphiné; Recueil de 

quelques mémoires servans d’instruction pour l’établissement de l’isle d’Éden (1689), 

de Henri Duquesne e Voyages et aventures de François Leguat et ses compagnons en 

deux iles désertes des Indes Orientales (1707), de François Leguat –, documentos que, 

inegavelmente, são subsídios fundamentais na intricada tarefa de identificarmos as 

pretensões individuais e coletivas dos huguenotes em relação aos territórios coloniais, 

bem como suas impressões após conhecer esses lugares. Além de mapear os diferentes 

anseios dos reformados, meu objetivo é observar o papel da religião nas fontes, 

corroborando ou refutando a referida suposição de Jon Butler e Bertrand Van 

Ruymbeke. 

Dois são os espaços coloniais privilegiados pelos huguenotes que elaboraram os 

escritos selecionados para o presente capítulo. Enquanto Charles de Rochefort, Durand 

de Dauphiné e o(s) autor(es) do Plan pour former un établissement en Caroline 

discorrem sobre as colônias inglesas na América Setentrional (em especial Virgínia e 

Carolina do Sul), Henri Duquesne e François Leguat escrevem sobre a paradisíaca ilha 

do Éden, encravada nas Índias Orientais, a leste de Madagascar. 

Em relação aos gêneros, duas fontes – Plan pour former un établissement en 

Caroline e Recueil de quelques mémoires servans d’instruction pour l’établissement de 

l’isle d’Éden – são panfletos com a finalidade de divulgar projetos coloniais, em busca 

de eventuais interessados. Os outros três documentos são descrições das viagens dos 

seus autores, embora caiba uma importante ressalva: Charles de Rochefort e Durand de 

Dauphiné extrapolam suas exposições, convertendo-as em testemunhos claramente 

favoráveis aos locais sobre os quais escrevem, ou seja, seus textos também podem ser 

lidos como indícios de uma propaganda colonial que pretendia convencer os huguenotes 

a viajar para territórios onde supostamente poderiam almejar uma melhor condição 

econômica e social, ao mesmo tempo em que contribuiriam para a produção de 

mercadorias, incrementando a atividade comercial inglesa no Novo Mundo. 

Na análise documental, seguirei a ordem cronológica, iniciando pela descrição 

de Rochefort e terminando com as aventuras de François Leguat no Índico. Com a 

exposição sumária e crítica das fontes, penso que seja possível responder às questões 

delimitadas nesta introdução. 
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4.2)     O paraíso americano do pastor Rochefort 

Récit de l'Estat présent des célèbres colonies de la Virginie, de Marie-land, de la 

Caroline, du nouveau duché d'York, de Penn-Silvania, & de la Nouvelle Angleterre 

(1681) foi escrito por Charles de Rochefort, personagem sobre o qual dispomos de 

poucas informações biográficas: sabe-se somente que foi um pastor huguenote – cuja 

data e local exato de nascimento ainda não foram descobertos –, que passou parte de sua 

vida em colônias administradas por holandeses e ingleses nas Antilhas, de onde teria 

viajado para a Flórida, antes de embarcar à França, possivelmente no ano de 1648. Em 

1650, após breve estada em Paris, foi nomeado pastor da comunidade francófona de 

Flessingue – situada nas Províncias Unidas – e, em 1653, foi-lhe atribuído o posto de 

ministro da igreja calvinista francesa de Roterdã. Cinco anos depois, era publicada nesta 

mesma cidade a versão original da Histoire naturelle et morale des Isles Antilles de 

l’Amérique (1658), – uma extensa descrição das colônias e povos da América Central –, 

sem designação de autor, porém com a assinatura “De Rochefort” na dedicatória.499   

Quase uma década se passou e, no ano de 1667, era impressa na cidade de Paris 

a Histoire générale des Antilles habitées par les français, do dominicano Jean-Baptiste 

Du Tertre. No prefácio, o autor da Histoire naturelle et morale é acusado de plágio da 

Histoire générale des îles de Saint-Christophe, de la Guadeloupe, de la Martinique et 

autres dans l’Amérique (1654), de autoria do próprio Du Tertre, que não esconde de 

maneira nenhuma sua profunda insatisfação com o “senhor Rochefort, ministro de 

Roterdã.”500 

A despeito da polêmica entre Du Tertre e Rochefort – assunto que não pretendo 

desdobrar –, Histoire naturelle et morale teve quatro reedições, impressas nos anos de 

1665, 1667, 1681 e 1716. Na penúltima, despertava a atenção dos leitores um anexo, 

intitulado Récit de l'Estat présent des célèbres colonies de la Virginie, de Marie-land, 

de la Caroline, du nouveau duché d'York, de Penn-Silvania, & de la Nouvelle 

Angleterre. Alguns historiadores, como Bertrand Van Ruymbeke, consideram que esse 

pequeno escrito, de apenas quarenta e três páginas, também chegou a ser publicado 

separadamente.501  

É plausível classificar o Récit de l’Estat présent como uma espécie de ‘guia do 

viajante’, no qual Rochefort apresenta aos seus correligionários – huguenotes proscritos 

                                                 
499 Cf. CARILE, Paolo. Huguenots sans frontières – Voyage et écriture à la Renaissance et à l’Âge 
classique. Paris: Honoré Champion, 2001, pág. 215. 
500 Ibid, pág. 216. 
501 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. Op. Cit., pág. 38. 
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da França e espalhados pela Europa, maiormente na Inglaterra e Províncias Unidas – 

informações sumárias e, por vezes, errôneas – afinal, o pastor escreveu a respeito de 

sítios que não chegou a visitar, com exceção da Flórida – acerca das colônias inglesas 

na América setentrional. Realizarei uma descrição analítica desse escrito. 

O ministro deu início ao Récit garantindo que redigiu sua descrição estimulado 

por “pessoas honestas”, ávidas por informações sobre os territórios ingleses na América. 

Rochefort lhes assegurava que o Novo Mundo possuía terras fecundas, capazes de 

prover as necessidades materiais de todos e de empregar milhares de famílias 

huguenotes que, até então, sofriam com a vergonhosa pobreza de “trabalhar nas terras 

alheias.” Nessas colônias da outra margem do Atlântico, ao contrário, os reformados 

franceses tornar-se-iam pequenos proprietários, uma vez que os terrenos, de acordo com 

o ministro, estavam sendo distribuídos pela Coroa Inglesa e pelos grandes proprietários 

àqueles que aceitassem realizar a travessia marítima e trabalhar obstinadamente pelo seu 

sustento, indivíduos que seriam recompensados com a colheita dos valiosos frutos 

oferecidos por um solo inexaurível, em uma região de clima deleitoso.502 Ora, dentre 

tantos atrativos, qual era a grande riqueza da América do Norte? Rochefort sublinha:  

 
[...] Ainda que exista nessa grande extensão do Novo Mundo países repletos de 
minas de ouro e prata, de pérolas e esmeraldas, é certo que em nenhum deles 
seja possível apreciar um ar tão sadio e temperado, ou encontrar um ambiente 
tão parecido com os mais doces climas da Europa, e que seja tão próprio para a 
formação de novas colônias, como este continente.503  

 

                                                 
502 Cf. ROCHEFORT, Charles de. Récit de l'Estat présent des célèbres colonies de la Virginie, de Marie-
land, de la Caroline, du nouveau duché d'York, de Penn-Silvania, & de la Nouvelle Angleterre. Roterdã: 
Reinier Leers, 1681, pág. 3-4. Trecho original: « [...] Des personnes considérables nous ont témoigné que 
[...] souhaiteraient encore d’être pleinement informés, de la constitution présente de ces grandes et vastes 
provinces [...] de la très-Auguste Couronne d’Angleterre: c’est pour contenter une curiosité si louable, et 
pour satisfaire aux inclinations de tant d’honnêtes gens, à qui nous ne pouvons refuser une chose si juste, 
que nous ajoutons très volontiers à notre ouvrage précédent, une relation sucinte de ce pays-là en 
général, et de toutes les colonies anglaises qui y sont établies, et qui par ce moyen tiennent les clefs de 
tant de riches terres, qui sont capables de mettre à couvert d’une nécessité pressante, plusieurs peuples, 
et de donner de l’emploi à une infinité d’honnêtes familles qui gémissent ailleurs sous [...] une pauvreté 
honteuse, en cultivant des terres qui ne leur appartiennent pas en propre, ou qui sont tellement ingrates 
et épuisées, qu’à peine leur reste t-il de tous leurs travaux, de quoi se nourrir écharcement; au lieu qu’en 
cette partie du Nouveau Monde dont nous nous proposons de traiter, les terres y répondent en toute 
abondance, à l’attente de ceux que les cultivent, et qu’elles rendent en plusieurs endroits beaucoup au-
delà du centuple les semences qui leur sont confiées, outre qu’on les donne gratuitement à ceux qui ont le 
courage d’y passer, et la force pour y travailler sous la bénédiction du Seigneur, qui nous assure par la 
bouche du Sage, que celui qui laboure la terre sera ressacié de pain. » 
503 Ibid, pág. 5. Trecho original: « [...] Bien qu’il y ait des pays dans cette grande étendue du nouveau 
monde, qui sont parade de leurs mines d’or et d’argent, de leurs perles et de leurs émeraudes, il est 
néanmoins très constant qu’il n’y en a aucun qui jouisse d’un air plus sain et plus tempéré, ou qui ait 
plus de rapport avec les plus doux climats de l’Europe, et qui soit plus propre à y former de Nouvelles 
Colonies, que ce Continent. » 
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Para o ministro, três pontos tinham que ser levados em conta para que se 

julgasse uma colônia adequada. Primeiramente, o clima, que deveria ser ameno e 

saudável para seus habitantes. Em seguida, a fertilidade da terra, ou seja, a capacidade 

do solo produzir uma grande variedade de bens para a subsistência humana. E, 

finalmente, a questão da facilidade de acesso, que se traduziria no rápido escoamento de 

mercadorias para a Europa, impulsionando a atividade comercial. De acordo com o 

pastor, estas três condições estavam plenamente contempladas em todas as colônias da 

América do Norte, sem nenhuma ressalva: o clima era doce e temperado, a terra era 

fácil de ser trabalhada e propícia aos diversos tipos de cultura, proporcionando colheitas 

surpreendentes e, além disso, havia bons portos que dinamizavam a chegada das 

embarcações vindas da Europa e, por conseguinte, o comércio pela via do Atlântico. 

Notemos que, a despeito de Rochefort apontar as colônias que descreve como locais 

onde seus correligionários poderiam praticar sua religião livremente, sem 

perseguições504, os três principais argumentos usados para convencê-los a trocar a 

Europa pelo Novo Mundo não abrangem temas como a tolerância religiosa e a liberdade 

de culto e consciência. Ora, o principal intuito do ministro era demonstrar que, no que 

concernia às comodidades da vida terrena e material, a América era a solução ideal para 

muitos reformados que, naquele momento, eram forçados a sair do reino francês e 

estavam enfrentando condições sociais e econômicas antagônicas nos territórios que os 

acolheram. 

Trata-se de propaganda colonial? A meu ver, não resta dúvida. A 

verossimilhança da descrição de um pastor huguenote, direcionada à promoção das 

colônias inglesas da América do Norte, poderia se mostrar mais eficiente para o 

convencimento do disperso “rebanho” de correligionários do que meros panfletos de 

propaganda, que circulavam desde a década de 1670 – no ano de 1679, a embarcação 

Richmond levou o primeiro contingente de huguenotes à Carolina do Sul, partindo da 

Inglaterra. Destarte, no documento de Charles Rochefort, a relação de autoridade entre 

pastor e seus seguidores garante a credibilidade da mensagem e a potencialidade de um 

‘projeto’, estimulado pela Coroa e, em especial, pelos grandes proprietários ingleses. E, 

conforme já salientei, ao mesmo tempo é instigante constatar que, no escrito de um 

                                                 
504 Ibid, pág. 14. “[...] É também permitido [...] a todas as famílias estrangeiras [...] viver sob a mesma 
forma de religião e disciplina eclesiástica que estavam acostumados a professar nos países de onde 
vieram.” Trecho original: « [...] Il est aussi permis à [...] familles étrangères [...] d’y vivre sous la même 
forme de religion et de discipline ecclésiastique qu’elles avaient accoutumé de professer dans les pays 
d’où elles sont venues. » 
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eclesiástico, os argumentos de ordem religiosa não figurem entre os principais atrativos 

das colônias do Novo Mundo. 

 

 

 

 

 

Fig. VII) Frontispício do Récit de l’Estat présent de célèbres colonies... (1681) 
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4.3)     Plan pour former un établissement en Caroline: uma ‘nova comunidade’           

O impresso anônimo intitulado Plan pour former un établissement en Caroline 

(1686) foi publicado em Haia, e destinava-se aos huguenotes refugiados nas Províncias 

Unidas e Inglaterra.505 Mesmo em uma primeira leitura do documento, não é difícil 

perceber que se trata de opúsculo de propaganda, trazendo uma exposição sumária das 

conveniências da Carolina e um projeto colonial conciso, ‘convidando’ doze 

interessados em adquirir 2.000 acres de terra cada, para a criação de uma espécie 

‘comunidade agrícola huguenote’ na referida localidade. De autoria aparentemente 

coletiva, Plan possivelmente contou com o patrocínio dos grandes proprietários 

ingleses, desejosos em acentuar o povoamento da colônia e obter lucros com o 

desenvolvimento de suas atividades mercantis. Logo nas linhas iniciais, é dito que 

 

[...] A Carolina é uma província de grande extensão [...] cedida pela majestade 
britânica a oito senhores ingleses, seus proprietários [...] que a dividiram [...] a 
venda e a distribuição de terras é feita de maneira que todos os tipos de pessoas 
possam encontrar um meio de se estabelecer, de acordo com suas aptidões.506 

 

Do mesmo modo que vimos na elogiosa descrição da América do Norte escrita 

pelo pastor Rochefort, o Plan destaca, desde sua abertura, os atrativos geográficos e 

climáticos da Carolina, enfatizando a segurança do território para os reformados 

franceses: 
 

[...] É preciso convir que não existe nenhum país mais adequado que esse para 
estabelecer uma boa colônia, uma vez que o clima é bom e saudável, próprio a 
fazer os escravos nele trabalharem, a terra fértil e abundante em rios, a 
dominação doce e sem perturbações [...] não se observa nenhuma pessoa que 
venha [à Carolina] e não queira a ela regressar; enfim, podemos concluir sem 
temeridade, que [...] é possível alcançar, em poucos anos, um excelente 
estabelecimento.507 

 

                                                 
505 Embora seja bastante provável que tenha circulado também na França, ao menos nos portos situados 
na costa do Atlântico. Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van. “Le refuge huguenot en Caroline du Sud: terre 
d'exil ou terre promise?”. In: Bulletin de la Societé de l’Histoire du Protestantisme Français (Bull SHPF), 
vol. 141, 1995, pág. 197.   
506 ANÔNIMO. Plan pour former un établissement en Caroline. Haia: 1686, pág. I. Trecho original: « 
[...] La Caroline est une province d’une très grande étendue [...] donnée par la Majesté Britannique a 
huit Seigneurs anglais, qui en sont les propriétaires [...] ils l’ont divisée [...] la vente et distribution qu’ils 
en font est telle que toutes sortes de personnes peuvent avoir moyen de s’y établir suivant leurs facultés. » 
507 Ibid, pág. I e II. « [...] Il faut convenir qu’il n’y a guère de pays plus propre que celui-là, pour y 
établir une bonne colonie, puisque le climat est bon et sain, propre a y faire travailler des nègres, la terre 
fertile et abondante en rivières, la domination douce et sans charges [...] on ne voit pas que personne en 
revienne pour n’y plus retourner; Enfin on peut conclure sans témérité, que [...] on se peut procurer au 
bout de quelques années un fort bon établissement. » 
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Em seguida, os autores ponderam, por meio de perguntas e respostas, a respeito 

de doze pontos atinentes ao processo de fundação do empreendimento como, por 

exemplo, qual seria a soma investida para comprar as propriedades – e como ocorreria a 

negociação junto aos proprietários ingleses, que cederiam 3.000 acres adicionais ao 

grupo de adquirentes –, quantos artesãos eram necessários para o conforto dos colonos – 

que não tinham a ideia de viajar à América para laborar nas terras que cobiçavam – e 

quais atividades deveriam ser feitas coletivamente pelos compradores dos lotes 

individuais, dentre outros assuntos. 

Em meio às informações, a palavra comunidade chama a atenção. Nas demais 

fontes da minha pesquisa – que apresentei nos capítulos anteriores desta dissertação –, 

seu sentido era religioso. No entanto, no Plan o vocábulo assume outro significado, 

nitidamente econômico. Comunidade, no opúsculo, é um termo utilizado para reforçar a 

noção de que, agindo juntos, os particulares poderiam adquirir terras, bens e mão-de-

obra com menor custo e maior facilidade e, sobretudo, acelerar sua adaptação na 

desconhecida e distante Carolina. Ora, a questão religiosa está relegada ao segundo 

plano, pois em nenhum momento é dito que as ações deveriam ser feitas em conjunto 

porque se tratava de um grupo de correligionários, cuja obrigação fundamental fosse 

cuidar do bem-estar do seu próximo; ao contrário, a ideia era ressaltar que a 

coletividade poderia ser benéfica para o sucesso material de cada indivíduo. 

Em consequência da questão exposta no parágrafo anterior, a constituição de 

uma igreja no empreendimento colonial é tratada como assunto de menor importância. 

No Plan, é esboçada uma escala de prioridade de gastos. No topo da lista, aparece a 

compra dos 24.000 acres e a aquisição de escravos africanos. No final da relação – nono 

item –, lê-se um breve aviso: “a comunidade se encarregará da manutenção de um 

ministro reformado, caso esteja em condições adequadas para fazer esta despesa.”508  

Portanto, penso que a Carolina do Plan não foi concebida como refúgio 

religioso, mas como um empreendimento destinado a abastados huguenotes que, meses 

depois da revogação do édito de Nantes, aspiravam preservar ou majorar suas riquezas 

na outra margem do Atlântico; no entanto, como já assinalei antes, para tal deveriam 

dispor dos fundos necessários para adquirir terras, escravos, ferramentas, recrutar 

artesãos e cobrir despesas de transporte ao Novo Mundo. Apesar do(s) autor(es) ter(em) 

advertido ao final do documento que 8.000 acres já tinham sido vendidos – denotando 

                                                 
508 Ibid, pág. V. Trecho original: « [...] L’entretien d’un ministre reformé, au cas que la communauté se 
trouve assez puissante pour faire cette dépense. » 
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que já havia quatro dos doze membros previstos –, o projeto não logrou êxito. E as 

causas para o fracasso, muito parecidas com um dos motivos que inviabilizariam o 

projeto colonial do marquês Henri Duquesne509 – que também analisarei neste capítulo 

–, são explicadas por Bertrand Van Ruymbeke:  

 

[...] Quem pode, em plena fuga, acumular tal soma, escolher um local de 
estabelecimento sem mapa, recrutar um grande número de colonos e pagar suas 
passagens, esperando benefícios incertos e longínquos? Como podemos 
imaginar, apesar do otimismo pregado pelos autores, este projeto não teve 
seguimento.510  

 

Em todo o caso, o Plan atesta que algumas dezenas de refugiados conseguiram 

preservar uma boa condição econômica ao fugirem da França, embora isso fosse 

exceção em meio a cerca de 200.000 proscritos. Era principalmente para estes 

raríssimos sujeitos – e não para os miseráveis exilados que viviam a expensas de 

protetores ou que subsistiam graças aos fundos destinados ao auxílio dos proscritos – 

que se destinava este estabelecimento na Carolina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
509 As semelhanças entre o Plan pour former un établissement en Caroline e o projeto colonial de 
Duquesne (1689) são evidentes, no que concerne à procura por interessados em adquirir terras 
desconhecidas de colônias longínquas, em busca de prosperidade material.  Entretanto, como veremos a 
seguir, o texto do marquês é mais abrangente – e, inversamente, muito menos prático –, pois trata da 
organização política e social da colônia, transparecendo o conjunto de pretensões e preocupações da 
comunidade exilada huguenote naquele momento. 
510 Cf. RUYMBEKE, Bertrand Van, 1995, pág. 197. Trecho original: « [...] Qui peut en effet, en pleine 
fuite, accumuler une telle somme, choisir un emplacement sans carte, recruter un nombre important de 
colons et payer pour leur passage, en espérant des bénéfices incertains et lointains ? Comme on peut 
l’imaginer, malgré l’optimiste affiché par leurs auteurs, ce projet n’eut pas de suite. » 
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4.4)     Durand de Dauphiné e a Virgínia de portas abertas para os huguenotes 

Un français en Virginie: Voyages d’un français exilé pour la religion (1687) é a 

narrativa de viagem de um huguenote que, em decorrência das perseguições que 

marcaram a época da revogação do édito de Nantes, fugiu da França rumo a Londres, de 

onde embarcou para a América. Durand de Dauphiné (sobrenome de família) pertencia 

a uma linhagem da pequena nobreza do reino francês, ou seja, era um gentil-homem. De 

acordo com Gilbert Chinard, seu nome possivelmente era René, contudo é preferível 

tratá-lo apenas pelo seu sobrenome, como a historiografia costuma proceder.511 

O objetivo principal de Durand de Dauphiné, desde sua chegada em Londres, era 

viajar à Carolina, animado com informações que obtivera em panfletos de propaganda 

colonial. No entanto, a imperícia do capitão da nau que o conduziu ao Novo Mundo o 

fez desembarcar em uma região ainda desconhecida pelos refugiados franceses, a 

Virgínia. Neste sítio incógnito, que imaginava ter ‘descoberto’ por obra da Providência, 

acabaria identificando um terreno propício, uma Terra Prometida para os seus 

correligionários: tolerância religiosa, clima agradável, solo maravilhoso, abundância de 

víveres e, sobretudo, um inegável interesse dos grandes proprietários da região em 

oferecer aos calvinistas da França benefícios como doações de terra, isenções 

temporárias de impostos, estímulos para as primeiras safras e condições atrativas para 

pagamento de dívidas contraídas. No entanto, antes de tratar desta questão, farei uma 

breve exposição dos caminhos que levaram o gentil-homem aos territórios coloniais. 

As razões para a escapada de Durand de Dauphiné da França estão bastante 

inteligíveis em seu relato: homem viúvo e de idade avançada, morava em sua 

propriedade na Provença, na companhia de domésticos. Sua filha tinha se casado, há 

alguns anos, com um capitão da armada real. O autor admite que havia nutrido 

esperanças de que sua região fosse poupada das perseguições após a revogação do édito 

de Nantes. Entretanto, no fatídico mês de outubro de 1685, foi informado que as 

temidas dragonadas estavam muito próximas da sua residência. Diante dessa notícia, 

resolveu seguir primeiramente para Marselha. O exílio direto para um país protestante a 

partir do reino francês não foi possível, pois “aqueles que tentavam se retirar da França 

de boa fé eram mais maltratados que os outros” e acabavam condenados “às galeras, 

sem misericórdia.”512 Preferindo “obedecer a Deus que ao rei” para não colocar em 

                                                 
511 Cf. DAUPHINÉ, Durand de. Op. Cit., pág. 7. 
512 Ibid, pág. 50. Trecho original:  « [...] Je fus averti que [...] ceux qui s’étaient retirés sous bonne foi 
d’icelui avaient été plus maltraités que les autres [...] l’on condamnait aux galères sans miséricorde. » 
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perigo sua consciência religiosa, aparentou ser católico e conseguiu escapar rumo à 

Itália, de onde tentaria seguir em direção a algum reino protestante. Chegando a 

Livorno, contou com os préstimos e, sobretudo, com a enorme tolerância de um 

“religioso católico espanhol” – segundo ele, bastante sensibilizado com a situação dos 

huguenotes – para achar uma embarcação que o conduzisse a Londres. A viagem teve 

uma breve parada em Málaga, na Espanha, antes de chegar à Inglaterra.  

Sem conhecer o idioma inglês, Durand estava completamente perdido em 

Londres, porém ele deixaria seus problemas temporariamente de lado ao encontrar um 

templo francófono, onde pôde assistir ao culto na companhia de seus “irmãos da 

França.” No entanto, nem mesmo a retomada do contato com os correligionários-

compatriotas foi suficiente para eliminar sua angústia, uma vez que não se sentia à 

vontade no reino inglês e, além disto, já tinha traçado seu plano: conhecer a Carolina, 

amplamente disseminada e elogiada pela ‘literatura de imigração huguenote’, opúsculos 

cujo objetivo era incitar os refugiados a deixar a Europa para se estabelecer no Novo 

Mundo. Assim, pode-se supor que escritos do mesmo gênero que o Récit do pastor 

Rochefort, impressos na década de 1680, certamente contribuíram para despertar o 

desejo do autor de tentar iniciar uma vida nova, a milhares de quilômetros do Tamisa.  

Acompanhado de um dos seus domésticos, Durand de Dauphiné cruzou o 

Atlântico. A viagem foi bastante penosa e, quase cinco meses depois de partir do Velho 

Continente, a embarcação atingiu a Virginia – o destino original era a Carolina, mas por 

imprudência do capitão a rota acabou sendo desviada. Em um primeiro momento, o 

gentil-homem lamentou bastante desembarcar numa região não-habitada pelos 

huguenotes – a Carolina, ao contrário da Virgínia, já dispunha naquela ocasião de um 

pequeno, porém considerável, grupo de protestantes franceses.  

No entanto, a Providência – para recuperarmos as palavras do autor – jogaria a 

seu favor: em sua excursão à América, Durand havia feito amizade com o mercador 

Monsieur Ysné, única pessoa que falava francês no barco, indivíduo que despertara sua 

admiração. Ysné também seguia à Carolina, porém ao ser informado em alto-mar sobre 

supostos problemas que estariam assolando essa colônia (infertilidade do solo, doenças, 

pobreza dos colonos e calor excessivo), tomou outro navio – que cruzou com a nau 

onde estavam –, com destino à Virgínia. Antes, tentou convencer Durand a acompanhá-

lo, mas o gentil-homem preferiu encontrar seus correligionários a ter que sobreviver em 

um lugar que jamais ouvira falar. Contudo, Durand nem imaginava que reencontraria 

seu companheiro de viagem pouco tempo depois e que, na verdade, não se tratava de 
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um mercador, mas de um lorde – cujo sobrenome era Parker –, que tentava reconquistar 

sua riqueza na América, após uma dispendiosa e fracassada aventura amorosa com uma 

jovem francesa, que acabou trocando-o pelo arcebispo de Paris. 

Foi por intermédio de Parker – que não demoraria em saber que seu amigo havia 

acidentalmente chegado à Virgínia – que Durand pôde conhecer os homens mais 

abastados e poderosos da província, bem como fazer incursões em territórios distantes 

do litoral, os quais descreve em sua obra. Depois de conhecer a região, fez questão de 

enumerar os motivos que para ele tornavam a Virgínia mais atraente que outras colônias 

inglesas da América Setentrional, como seu clima salutar, facilidade de passagem das 

mercadorias, excelente qualidade das águas dos rios e grande disponibilidade de 

víveres. Deslumbrado com sua descoberta, o autor desistiu de ir à Carolina: 

 

[...] É um país [...] bom e fértil [...] que [...] não era conhecido [...] e que não se 
teve o mesmo cuidado de imprimir descrições como as da Carolina e da 
Pensilvânia [...] Descobri vantagens na Virgínia que não podem ser encontradas 
nas outras colônias dependentes da Inglaterra.513  

 

Ora, é possível afirmar que havia uma concorrência entre os opúsculos? Penso 

que sim, uma vez que a descrição de Durand pode ser entendida, simultaneamente, 

como contrapropaganda da Carolina e propaganda da Virgínia. As manifestações mais 

antigas deste gênero de escritos destinados aos huguenotes datam do final da década de 

1670 e, como o próprio gentil-homem adiantou, tratavam exclusivamente da 

Pensilvânia e da Carolina. Com a obra de Durand de Dauphiné, tem-se o anúncio da 

Virgínia como destino viável para os calvinistas em fuga da França.  

Durand revelou ter recebido propostas para permanecer na Virgínia: grandes 

lotes de terra foram-lhe oferecidos, além do casamento com uma jovem e rica viúva da 

região, proprietária de terras férteis, localizadas à beira de um admirável rio. Todavia, 

dizia sentir falta dos seus ‘irmãos’ franceses na região. Não obstante a carência de 

convívio com seus correligionários e conterrâneos, pesava também a questão do idioma: 

ainda não conseguia comunicar-se adequadamente em inglês. Ademais, o gentil-homem 

relatou ter lido, enquanto cruzava o Atlântico, o escrito em que o ministro Jurieu 

profetizava o breve retorno da religião reformada na França, o Accomplissement des 

                                                 
513 Ibid, pág. 86-134. Trecho original: « [...] C’est un pays [...] bon et fertile [...] que [...] n’était pas 
connu [...] personne n’a pris le soin d’en faire imprimer des relations comme de la Caroline et 
Pennsylvanie [...] j’ai trouvé des avantages dans la Virginie qui ne se rencontrent pas dans les autres 
colonies dépendants de l’Angleterre. » 
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prophéties, que analisei no segundo capítulo. O anseio pelo iminente regresso à terra 

natal, aliado à possibilidade de divulgar aos refugiados franceses, espalhados pela 

Europa, suas boas impressões da Virgínia, estimularam-no a não aceitar as propostas 

que foram-lhe feitas para que criasse raízes na região. Diante da recusa, o governador o 

informou que, caso decidisse retornar algum dia e convencesse seus correligionários 

(principalmente os ministros) a embarcar consigo, ser-lhes-iam oferecidas as melhores 

condições possíveis, tanto no que concernia à vida material como religiosa. 

Supostamente entusiasmado com as perspectivas, Durand retornou à Europa para 

compartilhar sua experiência, desembarcando na Inglaterra. Seu livro foi publicado em 

Haia, no ano de 1687, mas seguramente circulou em Londres. No final da obra, há duas 

páginas com uma convenção dos proprietários destinada aos huguenotes, inserida pelo 

próprio autor, que parece estar convencido de sua missão: 

 
[...] Eu não tinha passado nem quinze dias em Londres quando ouvi dizer que lá 
chegavam pelo menos duzentos refugiados, regularmente, todos os dias [...] 
julguei que os grandes obstáculos que se opuseram ao desejo que tinha de me 
estabelecer na Carolina poderiam ter sido ocasionados a fim de que eu pudesse 
informar tantos pobres refugiados a respeito de tão agradável e salutar retiro.514  

 

 No escrito, a inexistência da exposição das condições políticas e, especialmente, 

religiosas da colônia é explícita: privilegia-se um discurso marcado pelas questões da 

vida material, destacando os atrativos da Virgínia. Por conseguinte, o autor preocupa-se 

mais em enfatizar o clima agradável e a fartura das terras da América – terra que 

considerava ideal para os refugiados franceses –, do que discutir a organização política 

da Virgínia e a vida religiosa que seus correligionários ali teriam.  

No encerramento do relato, Durand parece se enxergar como um novo Moisés, 

almejando retornar o mais breve possível à Virgínia, desta vez acompanhado de seus 

“irmãos”, afirmando que tomaria as atitudes necessárias para alcançar esse objetivo, 

pois dizia conhecer muitos mestres de navio e estimava que talvez pudesse fazê-los 

“reduzir um pouco os vinte escudos cobrados” para a travessia do Atlântico.  

 

 

                                                 
514 Ibid, pág. 120-137. Trecho original: « [...] Je n’ai séjourné qu’une quinzaine de jours dans Londres et 
j’entendais dire qu’il en arrivait du moins deux cents [réfugiés] regulièrement tous les jours [...] je jugeai 
même que ces grands obstacles qui s’étaient opposés au dessein que j’avais de m’aller établir dans cette 
Caroline me pouvaient avoir été suscités afin d’informer tant de pauvres réfugiés d’une si agréable et si 
salutaire retraite. » 
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4.5)     A ilha do Éden 

Nesta seção, farei uma exposição sumária de duas fontes vinculadas à tentativa 

de criação de uma colônia insular huguenote no Índico – a ilha do Éden –, nos anos 

ulteriores à revogação do édito de Nantes: Recueil de quelques mémoires servans 

d’instruction pour l’établissement de l’isle d’Éden (1689), de Henri Duquesne, e 

Voyages et aventures de François Leguat et ses compagnons en deux îles désertes des 

Indes Orientales (1707), de François Leguat.  

No escrito de Duquesne, veremos o projeto de uma sociedade que, almejando 

romper com a realidade histórica antagônica, surgia como solução completa e ideal – e, 

por conseguinte, utópica – para as grandes inquietações e ambições dos exilados 

franceses, especialmente no plano econômico, social e político.  

A narrativa de viagem de Leguat conta a trajetória do pequeno grupo de 

huguenotes que partiu em uma expedição de reconhecimento em busca da ilha descrita 

por Duquesne. Os dois anos de permanência dos viajantes na paradisíaca ilha Rodrigues 

evidenciam um rompimento com a ordem política, econômica e social europeia; 

momentaneamente, homens civilizados tornam-se ‘bons selvagens’ em um ambiente 

que lembra bastante o país da Cocanha.515 Inversamente, notaremos que a estada de 

Leguat e seus companheiros na ilha Maurício – entreposto colonial holandês 

administrado por Roelof Diodati – é distópica, marcando o penoso reencontro com a 

tirania e a intolerância, pesadelos que os tinham motivado a abandonar o Velho Mundo.      

Portanto, a meu ver, o episódio da ilha do Éden sinaliza os principais anseios e 

preocupações dos proscritos, podendo ser considerado uma síntese de seus diferentes 

debates no exílio, motivo pelo qual o escolhi para concluir minha exposição de escritos 

huguenotes elaborados na época da revogação do édito de Nantes. Nas duas fontes, será 

possível reconhecer questões expressas nos documentos apresentados nos capítulos 

anteriores desta dissertação. 

 
 
 
 
 

                                                 
515 O país da Cocanha da tradição popular europeia (séculos XIII-XVII) é uma terra imaginária de 
liberdade, fartura e ociosidade, desprovida de sistema político-social e, consequentemente, de obrigações 
para os indivíduos. Nesse lugar, quem trabalha é açoitado, enquanto que preguiçosos, gulosos e loucos 
comem, bebem e se divertem o dia inteiro sem nenhum esforço, em um cenário onde as paredes das casas 
são feitas de salsichas e os telhados de panquecas. Cf. FRANCO JR, Hilário. Cocanha: várias faces de 
uma utopia. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998. 
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4.5.1)     A colônia insular huguenote de Henri Duquesne 
 

4.5.1.1) Duquesne e seu plano 

Filho do célebre almirante Abraham Duquesne, Henri Duquesne nasceu em 

1652. Com apenas quatorze anos de idade, ingressou na marinha francesa, alcançando o 

posto de capitão em meados de 1670. Em 1685, nem mesmo o prestígio de sua família e 

o histórico de lealdade e bons serviços prestados à monarquia pouparam-no das 

pressões decorrentes da revogação; preferindo manter sua fidelidade irrestrita à religião 

reformada, optou pelo exílio. Apesar de ter partido inicialmente à Suíça – Aubonne, no 

cantão de Vaud, onde adquiriu uma baronia e um castelo, atestando que a expatriação 

não o privou de boa condição financeira, ao contrário da maioria dos refugiados –, 

dirigiu-se em seguida à Holanda. Foi neste país que seu projeto colonial, concebido na 

companhia de alguns correligionários – dentre eles seu irmão –, foi revelado e ensaiado 

em 1689. Após ver seu plano fracassar, retornou à Suíça e dedicou o restante de sua 

vida a estudos teológicos, que resultaram na publicação de Réflexions anciennes et 

nouvelles sur l’Eucharistie (1718). Faleceu em 1722, aos setenta anos.516 

O projeto de Henri Duquesne, apresentado em uma obra intitulada Recueil de 

quelques mémoires servans d’instruction pour l’établissement de l’isle d’Éden 

(Amsterdã, 1689), consistia na fundação de uma colônia huguenote na ilha Bourbon – 

atual Reunião –, situada no Índico. Os Estados Gerais da Holanda teriam autorizado o 

marquês e seus parceiros a equipar, às suas próprias expensas, uma frota para tomar 

posse da ilha, já ocupada pela França, porém habitada naquela ocasião por algumas 

dezenas de colonos e escravos, não mencionados no texto.517 

As memórias518, inicialmente publicadas separadamente, eram breves panfletos 

de propaganda destinados aos refugiados, tendo como objetivo despertar interesse para 

uma nova vida em um verdadeiro paraíso terrestre. De caráter instrutivo, descreviam um 

meticuloso plano para fundação do empreendimento insular protestante, abrangendo 

                                                 
516 A biografia de Henri Duquesne foi apresentada por Théodore Sauzier em seu prefácio ao documento –
Cf. SAUZIER, Théodore. Un projet de république à l’île d’Éden (l’île Bourbon) en 1689 par le marquis 
Henri Du Quesne. Paris: E.Dufossé, 1887, pág. 6-7 – e no estudo de RAINER, Émile. L'utopie d'une 
république huguenote du marquis Henri Duquesne et le voyage de François Leguat. Paris: Les écrivains 
associés, 1959, pág. 11-37. 
517 Cf. DUQUESNE, Henri. “Recueil de quelques mémoires servans d’instruction pour l’établissement de 
l’isle d’Éden” (1689). In: SAUZIER, Théodore. Op.Cit., pág. 11. 
518 Respeitarei o sentido que parece ter sido atribuído pelo autor. Destarte, as memórias podem ser 
entendidas como apontamentos, ou seja, registros prévios sobre as condições geográficas e climáticas de 
um determinado local, e do modelo de organização político-social que lá se pretendia implantar. 
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desde pontos como clima e condições de subsistência na ilha, até valor e forma de 

pagamento das despesas de viagem. No entanto, dentre os assuntos, o mais destacável 

era, indubitavelmente, a proposta de organização política e social, que exporei adiante. 

Os quatro opúsculos – que não foram datados – e sua posterior compilação 

atraíram cerca de vinte e cinco refugiados interessados em saldar antecipadamente as 

despesas iniciais do empreendimento – compra da passagem e aquisição de terras –, que 

se somavam a outras dezenas de pessoas desprovidas de recursos, que também 

pretendiam partir rumo à ilha do Éden.519 Após a execução de todos os preparativos 

concernentes à expedição, duas embarcações aguardavam apenas o sinal de partida, 

quando Duquesne supostamente renunciou ao projeto. Os motivos do cancelamento da 

viagem ainda são discutidos pela historiografia. Charles Weiss sustenta que o marquês, 

ao saber que Luís XIV tinha enviado uma esquadra com ordem de opor-se ao 

desembarque de seu grupo, desviou-se do confronto, em respeito à promessa feita ao 

seu pai de jamais levantar armas contra sua nação.520 Théodore Sauzier, responsável por 

encontrar o documento com a compilação das memórias – dado como perdido até o 

final do século XIX –, defende a ideia de que os Estados Gerais da Holanda anularam a 

concessão acordada com os reformados franceses, hipótese elaborada a partir de uma 

anotação existente na própria fonte primária.521 Philippe Haudrère tem opinião 

semelhante: “a boa fé de Duquesne parece evidente, mas talvez ele tenha sido 

manipulado pelos diretores da Companhia Holandesa das Índias Orientais”, que 

repentinamente decidiram abandonar a arriscada estratégia de instalar a pequena 

comunidade em uma possessão inimiga. Haudrère também ressalta que o decepcionante 

capital arrecadado junto aos interessados – empobrecidos após uma inesperada fuga da 

França – está entre as causas que culminaram no fracasso do plano inicial.522 Émile 

                                                 
519 Denominação utilizada por Duquesne para não identificar a ilha Bourbon, evitando a cobiça de 
eventuais concorrentes: “Por razões importantes, nós ainda não publicamos o lugar para onde se deve 
transportar esta colônia, até que o número de pessoas de bem que buscamos esteja completo”, Cf. 
DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 66. Trecho original: « [...] Nous ne publions point encore le lieu où se 
doit transporter cette colonie, pour des raisons importantes, jusqu’à ce que le nombre de gens de bien 
que nous cherchons soit complet. » O nome e a posição geográfica da ilha foram revelados apenas na 
última brochura. 
520 Cf. WEISS, Charles. Histoire des réfugiés protestants de France. Paris: Charpentier, Libraire-Éditeur, 
1853, vol. II, pág. 33. 
521 Cf. SAUZIER, Théodore. Op. Cit., pág. 53. 
522 Cf. HAUDRÈRE, Philippe. “À la recherche de l’Île d’Éden, aventures de protestants français sur la 
route des Indes orientales”,  In: AUGERON, Mickaël, POTON, Didier & RUYMBEKE, Bertrand Van 
(orgs). Op.Cit., pág. 391. Trecho original: « [...] La bonne foi de Duquesnne paraît évident, mais peut-
être a-t-il été « joué » par les directeurs de la Compagnie hollandaise des Indes orientales et par les 
représentants des États Généraux des Provinces-Unies avec lesquels il a négocié [...] Il faut de l’argent 
pour créer cette nouvelle colonie et [...] le recrutement est tout à fait décevant. » 
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Rainer, autor do único livro dedicado à colônia huguenote, afirma que uma forte 

nevasca às vésperas da expedição imobilizou as embarcações e assustou a maioria dos 

viajantes, que desistiram da travessia marítima523, tese confirmada em documentos da 

Companhia Holandesa das Índias Orientais localizados por Leibbrandt, que também 

atestam que Duquesne sabia da possibilidade de conflito com a França, pois concordara 

em permanecer dois meses no Cabo com seus colonos, na condição de tropas auxiliares 

– Holanda e França travavam naquele momento a guerra da Liga de Augsburgo –, para 

posteriormente serem escoltados por embarcações holandesas até a ilha Bourbon.524 

Apesar dos problemas na primeira tentativa, Duquesne não desistiu inteiramente 

do seu projeto, decidindo enviar dez homens – dentre eles, François Leguat – na fragata 

L’Hirondelle para averiguar se a ilha Bourbon ou qualquer ilha vizinha poderia ser 

tomada em seu nome. Durante a longa e tumultuada viagem de seus correligionários, o 

marquês, endividado e sem ter conseguido agrupar novamente os colonos, abandonou 

definitivamente seu plano, retornando à Suíça.   

 

4.5.1.2)  Do “refúgio” para o verdadeiro refúgio 

A partir deste ponto, pretendo realizar um breve exame das principais questões 

concernentes à obra de Duquesne. O texto inicia-se com a seguinte colocação: 

 
[...] Após a dispersão dos reformados da França e dos vales do Piemonte, falou-
se apenas de colônias e novos estabelecimentos; muitos fizeram projetos 
seguindo suas inclinações e gênios, e alguns foram iniciados nos Estados 
protestantes da Alemanha, em províncias da América, no Cabo da Boa 
Esperança e em outros lugares.525 

 

O autor está ciente da existência de iniciativas com propósitos semelhantes aos 

de seu projeto: apenas uma semana depois da revogação do édito de Nantes, o eleitor de 

Brandemburgo, Frederico Guilherme I, promulgou o édito de Potsdam (29/10/1685), 

convidando os huguenotes a migrarem ao seu reino, em troca de alguns benefícios. 

Panfletos anônimos que circulavam nos reinos protestantes – sobretudo na Inglaterra – 

                                                                                                                                               
 
523 Cf. RAINER, Émile. Op. Cit., pág. 26. 
524 Cf. LEIBBRANDT, H.C.V. Rambles through the archives of the colony of the Good-Hope. Cape-
Town: J.C. Juta, 1887, pág. 113-115. Nas memórias, o autor não advertiu seus correligionários sobre 
eventuais confrontos com a França. 
525 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 57. Trecho original: « [...] Depuis la dispersion des réformés 
de France et de ceux des vallées de Piedmont, on n’a parlé que de colonies et de nouveaux 
établissements : plusieurs en ont fait des projets suivant leurs inclinations et leurs génies, et il s’en est 
commencé quelques-uns dans les États protestants d’Allemagne, dans quelques provinces de l’Amérique, 
au Cap de Bonne-Espérance, et ailleurs. » 
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propagandeavam a prosperidade que os reformados franceses encontrariam nas edênicas 

terras da América do Norte, mesmo papel desempenhado por alguns relatos de viagens 

ao Novo Mundo.526 Na África Austral, desde 1687, a Companhia Holandesa das Índias 

Orientais utilizava-se dos refugiados franceses para povoar o interior da colônia do 

Cabo, contribuindo para seu abastecimento.527 Entretanto, Duquesne parece estar 

convencido de que sua proposta destaca-se substancialmente das demais, por oferecer 

uma solução completa – consequentemente, utópica – para os anseios de seus 

correligionários: 

 

[...] É certo que a maior parte dos homens tem gostos diferentes, e algumas 
vezes o que agrada a uns, desagrada aos outros; nós ponderamos que este 
[projeto] provavelmente não desagradaria àqueles que consideraram os projetos 
alheios incompatíveis com suas vontades, pois haveria [na ilha do Éden] apenas 
a tranquilidade de viver entre pessoas de uma mesma língua, nação e religião, 
cujos humores consequentemente serão menos incompatíveis do que entre 
aqueles que nasceram em diferentes países, sob diversos costumes, o que é 
quase sempre fonte de divisões, querelas e muitos outros inconvenientes.528 

 

Ora, onde reside o ineditismo e apelo do texto de Duquesne? Os reinos 

protestantes da Europa – chamados por muitos historiadores de “refúgio huguenote” – 

proporcionavam uma resposta imediata para a questão da intolerância religiosa, mas 

descortinavam outros problemas aos exilados. Em primeiro lugar, sabemos que a fuga 

da França era proibida pela revogação, que previa punições exemplares aos desertores: 

homens seriam enviados às galeras, mulheres aos conventos e crianças aos orfanatos.  

Apenas os pastores possuíam liberdade de emigrar livremente, denotando a aspiração 

estatal de eliminar a “heresia” pelas suas raízes. Para a maioria dos reformados, a 

migração clandestina era a única saída, mas significava a dura abdicação aos bens 

materiais: ao cruzar as fronteiras, preservavam a religião, porém viam suas condições 

econômicas e sociais agravarem-se sensivelmente.529 Em segundo lugar, o afastamento 

                                                 
526 As obras de Rochefort e Dauphiné, que expus nas seções anteriores, são claros exemplos de relatos de 
viagens destinados à propaganda colonial. 
527 Cf. BIRNSTIEL, Eckart (org.). Op.Cit., pág. 109-118. 
528 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 57-58. Trecho original: « [...] Il est certain que la plupart des 
hommes sont d’un goût différent, et que ce qui plaît aux uns, déplaît quelquefois aux autres, on a crû que 
celui-ci ne déplairait peut-être pas à ceux qui n’ont pas trouvé les autres [projets] à leur gré, quand il n’y 
aurait que l’agrément, qui s’y rencontre, de vivre parmi des gens d’une même langue, d’une même nation 
et d’une même religion, et dont les humeurs par conséquent seront moins incompatibles, qu’entre ceux 
qui sont nés dans différents pays, et sous diverses coutumes, ce qui est presque toujours une source  de 
divisions, de querelles et de plusieurs autres inconvénients. » 
529 No artigo X do Édito de Fontainebleau (22/10/1685), Luís XIX decretava: “[...] Fazemos expressas e 
reiteradas proibições aos nossos súditos da religião pretensamente reformada de saírem, eles, suas esposas 
e crianças, de nosso reino, países e terras de nossa obediência, e de transportarem consigo seus bens e 
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da terra natal também se traduzia em outro problema, não menos importante: a 

dificuldade de assimilação aos novos espaços, sustentada pela noção de pertencimento à 

nação francesa e, indubitavelmente, pelo anseio em retornar para casa. No “refúgio”, os 

huguenotes passavam a viver em locais desconhecidos, com costumes diversos, 

rodeados por pessoas de idiomas diferentes que, em várias situações, os enxergavam 

com desconfiança, pelo fato de virem de uma nação inimiga; o impacto econômico e 

social dos franceses nos Estados protestantes da Europa e em suas colônias não pode ser 

minimizado.530 A ilha do Éden surgia como uma comunidade homogênea, destinada 

somente aos protestantes da França: sítio de liberdade religiosa – assim como os países 

do “refúgio” –, porém isento das “incompatibilidades de humor” que os huguenotes 

enfrentavam nestes locais. Segundo Racault, é nesta perspectiva muito próxima à de 

Duquesne que se implantam massivamente a partir dos anos 1650, sobretudo na 

América do Norte, colônias protestantes ‘não conformistas’: menonitas do Delaware, 

quakers da Pensilvânia e, mais tarde, as fraternidades moravianas531, ou seja, colônias 

destinadas somente a correligionários – oriundas de um profundo pessimismo 

antropológico –, e desobrigadas de fins missionários. 

Duquesne, supostamente hesitante quanto ao futuro, louva a Revolução 

Gloriosa, e parece ainda ansiar pelo retorno do protestantismo à França, acontecimento 

que poderia invalidar seu plano: 

 

[...] Poderão opor-se [ao projeto, alegando] que atualmente está fora de questão 
pensar em estabelecimentos longínquos, no momento em que todas as 
esperanças se renovam de um imediato retorno à Pátria, e é verdade que a bem-
aventurada mudança ocorrida na Inglaterra fomenta ainda mais este 
pensamento. Quanto a isso, respondemos que desejamos tanto quanto eles que 

                                                                                                                                               
valores, sob pena de galeras para os homens, e de confisco do corpo e dos bens para as mulheres” (grifos 
meus). Trecho original: « [...] Faisons très expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite 
R.P.R. de sortir, eux, leurs femmes et enfants, de notre dit royaume, pays et terres de notre obéissance, et 
d’y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes de galères et de confiscation de corps et 
biens pour les femmes. » No entanto, havia exceções, como o próprio Henri Duquesne. 
530 De acordo com Racault, “[...] Os huguenotes proscritos da França [...] são particularmente numerosos 
na Holanda, onde a presença de uma importante população desenraizada que precisava ser assistida não 
deixou de ocasionar problemas econômicos e humanos”, Cf. LEGUAT, François. Voyages et aventures 
de François Leguat et ses compagnons en deux îles désertes des Indes Orientales (1707) – Introduction et 
notes de J-M.Racault. Paris: La Découverte, 1984, pág. 17. Trecho original: « [...] Les huguenots chassés 
de France [...] sont particulièrement nombreux en Hollande, où la présence d’une importante population 
déracinée qu’il est nécessaire d’assister ne va pas sans poser des problèmes économiques et humains. » 
O projeto de Duquesne atendia aos interesses da Holanda, certamente preocupada em escoar o grande 
número de refugiados, e que também considerava que uma colônia agrária huguenote poderia contribuir 
para o abastecimento das suas possessões nas Índias Orientais. 
531 Ibid, pág. 18. 
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Deus opere de maneira eficaz na França pela libertação da sua Igreja, como fez 
na Inglaterra.532 
 

Pelas palavras do autor das memórias, é possível entender o alcance do 

milenarismo de Pierre Jurieu. Em 1686, o pastor publicou L’accomplissement des 

prophéties – que apresentei no segundo capítulo –, obra em que sustentava, por meio da 

sua interpretação do Apocalipse (Ap. 11:1-13), que o restabelecimento da religião 

reformada na França poderia ocorrer no ano de 1689. Em 1688, a ascensão de 

Guilherme d’Orange ao trono inglês parecia realmente anunciar um novo tempo aos 

exilados. Contudo, em 1689, Duquesne mostrava-se cansado de esperar pelas previsões 

de Jurieu, pois mesmo que o protestantismo fosse readmitido em solo francês, as 

incompatibilidades entre huguenotes e católicos certamente levariam a novos problemas 

(nisso, descartava as opiniões de Foigny, Veiras e Bayle, que defendiam, de modos 

distintos, comunidades políticas fundadas a partir da tolerância e do respeito às 

consciências religiosas); ora, para o marquês era mais crível um reino messiânico de mil 

anos do que a coexistência das duas religiões cristãs em um mesmo Estado: 

 

[...] O retorno à França ainda não é completamente certo; e ainda assim é pouco 
provável que lá possamos algum dia estar em plena segurança, a menos que 
Deus, por um milagre, convertesse todo o reino, pois a experiência nos ensinou 
que, enquanto nossa religião for somente tolerada, e não dominante, a tolerância 
durará apenas pelo tempo em que não estiverem em condições de a ela se 
opor.533 

 

Deste modo, é possível inferir que a impossibilidade de retorno à França, aliada 

aos problemas de subsistência e assimilação ao “refúgio”, foram os motivos que 

permitiram a Duquesne convocar os huguenotes para viver na ilha do Éden, onde 

poderiam professar livremente sua religião – algo inimaginável na terra natal –, 

permanecer franceses – o que não estava sendo possível nos países do “refúgio” – e, 

principalmente, almejar uma condição social mais favorável.  A solução é um reinício, a 

                                                 
532 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 58. Trecho original: « [...] On pourra peut-être opposer à ceci 
[projet], qu’il est hors de saison de penser à des établissements éloignés, dans le temps que toutes les 
espérances se renouvellent d’un prompt retour pour la Patrie, et il est vrai que l’heureux changement, 
qui est arrivé en Angleterre, flatte agréablement plusieurs de cette pensée: on répond à cela que l’on 
souhaite autant et plus que qui que ce soit, que Dieu opère efficacement en France, pour la délivrance de 
son Église comme il a fait en Angleterre. » 
533 Ibid, pág. 59-60. Trecho original: « [...] Le retour en France n’est pas encore tout à fait certain ; et 
même il est hors d’apparence que l’on puisse jamais y être dans une entière sûreté,  à moins que Dieu, 
par un miracle, ne convertisse tout le royaume, l’expérience nous apprenant, que tant que notre Religion 
n’est que tolérée, et non pas dominante, cette tolérance ne dure qu’autant que l’on n’est point en état de 
s’y opposer. » 
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partir da construção de um espaço ideal, uma “França austral calvinista.”534 Segundo 

Yardeni, encontramos no escrito “a consumação de uma ruptura com o passado, que se 

tornava insuportável, e o surgimento, ao menos no plano teórico e ideológico, de um 

novo começo.”535 A colônia huguenote é a Terra Prometida, para onde Duquesne, 

“novo Moisés”536 quer conduzir seu rebanho, o povo eleito, para erigir uma nova 

história: 

 

[...] Considerando-se o grande número de cristãos espalhados pelo mundo e 
privados de sua pátria, de onde foram cassados ou obrigados a sair, a maior 
parte tendo carregado consigo apenas a alma como bem, infelizes, fugitivos e 
errantes de país em país, procurando asilo entre seus irmãos, subsistência pelo 
seu trabalho ou caridosas subvenções; e este número aumentando a cada dia, 
pela bondade de Deus que abriu a porta aos prisioneiros, é desejável que estas 
pobres ovelhas dispersas sejam reunidas em um rebanho, em algum retiro 
seguro, para servir e louvar publicamente a Deus que, por sua graça, os libertou; 
e, por fim, ocupando-se com um trabalho legítimo segundo Seus comandos, eles 
possam comer seu pão com alegria, não sendo mais um fardo para seus irmãos, 
mas socorrendo os aflitos e dando asilo aos miseráveis.537  

 

Para descrever a ilha do Éden e atrair seus correligionários, Duquesne baseou-se 

em relatos de viagens escritos ao longo do século XVII (Castleton, Herbert, Bontekoe, 

Cauche, Dellon e Flacourt). De acordo com Sauzier, as impressões dos viajantes 

convenceram-no das vantagens que reunia esta ilha de descoberta recente (início do 

século XVI) cujo clima, salubridade, fertilidade, flora e fauna seriam incomparáveis.538 

O paraíso de Duquesne não possui os tesouros do Eldorado ou a abundância e liberdade 

descomedidas do país da Cocanha, mas é um local que pode proporcionar a felicidade 

para indivíduos aptos a semear suas esperanças em uma terra fértil, que recompensa o 

trabalho com as verdadeiras riquezas humanas: 

                                                 
534 Cf. HAUDRÈRE, Philippe. Op. Cit., pág. 389.  
535 Cf. YARDENI, Myriam, 1980, pág. 39. Trecho original: « [...] Le projet de Duquesne [...] la 
consommation d’une rupture avec le passé, devenu insupportable, et la mise en route, du moins sur le 
plan théorique et idéologique, d’un nouveau commencement. » 
536 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 95.  
537 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 62-63. Trecho original: « [...] Considérant le grand nombre de 
chrétiens dispersés dans le monde, privés de leur patrie dont ils ont été chassés, ou contraints de sortir, 
la plupart n’ayant emporté que leur âme pour butin, malheureux, fugitifs, et errants de contrée en 
contrée, pour trouver quelque asile entre leurs frères, et quelque subsistance par leur travail, ou par des 
charitables subventions, et qu’enfin ce nombre augmentant tous les jours, par la bonté de Dieu qui a 
ouvert la porte aux prisonniers, il est à souhaiter que ces pauvres brebis éparses soient rassemblées en 
un troupeau, et dans quelque retraite assurée, pour y servir et  louer Dieu publiquement, qui par sa 
grâce, les a delivrés;  et afin encore que s’occupant à un travail légitime selon Son commandement, ils 
puissent mangeur leur pain avec joie, sans être à charge de leurs frères, mais plutôt en secours aux 
affligés et en asile aux misérables. » 
538 Cf. SAUZIER, Théodore. Op. Cit., pág. 37. 
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[...] Há diversos lugares no mundo que merecem ser ocupados, ainda que não o 
sejam; a indolência ou a fraqueza de alguns e, por vezes, o seu escasso 
conhecimento, são as causas desses locais terem sido negligenciados e 
abandonados, sobretudo pela pequena expectativa de se extrair grandes riquezas 
de lá, pois esse é o primeiro impulso da maior parte das ações dos homens, que 
raramente estão contentes com a mediocridade; porém nós, que não temos essa 
visão e que buscamos somente a ternura da vida e a tranquilidade da 
consciência, almejamos encontrar a satisfação de nossos desejos, onde os outros 
não puderam agradar sua cobiça desregrada [...] não se deve, no entanto, esperar 
uma descrição pomposa de um país abundante em pérolas e pedras preciosas, ou 
de lagos onde a areia é ouro [...] não será possível achar [na ilha do Éden] meios 
de satisfazer a avareza e a ambição extraordinária, mas lá encontraremos solidez 
e coisas necessárias à vida.539  

 

O retorno ao Éden é possível somente aos homens perfeitos. Em La terre 

australe connue (1676) e Histoire de Sévarambes (1677-1679), utopias escritas por 

autores huguenotes, há uma evidente discussão sobre a corrupção da natureza humana. 

No texto de Gabriel de Foigny, a excelência da sociedade subordina-se à racionalidade 

dos pré-adamitas, que não carregam as marcas dos vícios e paixões humanas, legado do 

pecado original; os hermafroditas vivem pacificamente em uma sociedade sem governo 

político, onde “a grande religião é não falar de religião.”540 No país dos Sévarambes de 

Denis Veiras, os homens aparecem da maneira como eles são, com suas virtudes e 

defeitos.541 Ali, cabe a um Estado incontestável – fundado sobre uma dissimulação 

honesta542 – elevar o povo a um grau superior: os homens têm vícios, porém a educação 

e o respeito às leis podem corrigi-los. Ora, como as paixões humanas são impossíveis de 

serem eliminadas, é necessário conduzi-las a serviço do Estado, fazendo com que as 

aspirações individuais sirvam ao bem coletivo.543 Na calvinista ilha do Éden, não há 

grandes preocupações com a natureza humana, pois se trata de uma sociedade de 

indivíduos eleitos, quase erguidos ao grau de excelência dos hermafroditas de Foigny: 

                                                 
539 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 68-73, grifos meus. Trecho original: « [...] Il y a divers 
endroits dans le monde qui méritent d’être occupés, quoiqu’ils ne le soient pas ; la paresse ou 
l’impuissance de quelques-uns et quelquefois le peu de connaissance qu’ils en ont, étant cause qu’ils sont 
négligés ou abandonnés, mais surtout le peu d’espérance d’y amasser de grandes richesses, car c’est le 
premier mobile de la plupart des actions des hommes, qui sont rarement contents de la médiocrité ; mais 
pour nous qui n’avons point cette vue, et qui ne chercons que la douceurs de la vie, et la tranquillité de la 
conscience, nous espérons de trouver la satisfactions de nos désirs, où les autres n’ont pû assouvir leur 
ambition déréglée [...] on ne doit pourtant pas s’attendre à une description pompeuse de quelque pays 
abondant en perles, et en pierres précieuses, ou de quelque lac dont le sable ne soit qu’Or [...] on n’y 
trouvera point de quoi satisfaire l’avarice, ni une ambition extraordinaire, mais on y trouvera de la 
solidité, et les choses nécessaires à la vie. » 
540 Cf. RIBEIRO, Ana Cláudia Romano. Op. Cit., vol. 2, pág. 266-267. 
541 Cf. KUON, Peter. Op. Cit., pág. 269-270. 
542 Ver ACCETTO, Torquato. Op.Cit. 
543 Cf. RACAULT, Jean-Michel. Op. Cit., pág. 34-37. 
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[...] Este [projeto] destina-se aos verdadeiros refugiados de bom coração, que 
não choram pelas cebolas do Egito [Nm. 11:5], pois é para eles que esse novo 
país de Canaã está reservado [...] [de maneira que,] ajudando-nos uns aos 
outros, possamos atingir um feliz estabelecimento e desfrutar todas as doçuras 
que se encontram em uma sociedade composta de pessoas honestas, 
estabelecida em um lugar fértil e agradável, onde reinam a saúde, liberdade, 
tranquilidade de consciência, justiça, caridade e, finalmente, a esperança da 
salvação, os verdadeiros bens que merecem empenho para serem 
conquistados.544   

 

4.5.1.3)  A organização política e social da colônia   
Na construção teórica de sua sociedade perfeita, o autor das memórias não 

deixou de tratar da questão da autoridade política. Após a revogação do édito de Nantes, 

os debates políticos dos reformados franceses tinham sido polarizados por pastores. Em 

1685, Elie Merlat, ministro refugiado em Colônia, ainda admitia o poder absoluto e 

divino dos governantes.545 Entretanto, no mesmo ano em que Duquesne apresentou seu 

projeto, Pierre Jurieu publicava as Lettres Pastorales, nas quais negava o direito divino 

dos reis, afirmava a teoria da soberania popular e exortava seus correligionários a lutar 

contra a “tirania” de Luis XIV: na visão do ministro, uma vitória de Guilherme III na 

guerra da Liga de Augsburgo poderia significar a restauração do culto protestante na 

França. Para Jurieu, havia uma grande diferença entre “poder absoluto” e “poder sem 

limites”: somente o primeiro era válido, porém pressupunha a existência de um pacto 

entre o monarca e seus súditos que, caso fosse descumprido pelo governante – como na 

revogação do édito de Nantes –, eximia o povo da obediência.546 A despeito do 

radicalismo da sua proposta, Jurieu apenas resgatava e atualizava um paradigma secular: 

desde o século XVI, o poder ilimitado dos reis era apontado como uma das principais 

causas das medidas desfavoráveis ao protestantismo nos discursos políticos dos 

huguenotes, que defendiam a atuação de mecanismos institucionais que servissem como 

impedimentos contra atitudes tirânicas, como os Estados Gerais, Parlamentos e os 

magistrados do reino. 

                                                 
544 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 80-81, grifos meus.  Trecho original: « [...] Ceci s’adresse aux 
véritables réfugiés qui le sont de bon coeur, et qui ne regrettent point les oignons d’Egypte; car c’est à  
eux que ce pays de Canaan est réservée [...] s’entre-aidant ainsi mutuellement, on puisse parvenir à un 
heureux établissement et jouir de toutes les douceurs qui se trouvent dans une société composée 
d’honnêtes gens, établie dans un lieu fertile et agréable ; où règnent la santé, la liberté, la tranquillité de 
la conscience, la justice, la charité et enfin l’espérance du Salut, qui sont les véritables biens qui méritent 
qu’on se donne quelques peines pour les acquérir. » 
545 Cf. MERLAT, Elie. Op. Cit., pág. 57-59. Ver primeiro capítulo da dissertação. 
546 Cf. JURIEU, Pierre, 1991, pág. 361-379. Ver primeiro capítulo da dissertação. 
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O proscrito marquês seguramente acompanhou de perto este debate. Ao 

apresentar sua proposta de forma de governo, enfatizou que “Ordem é a alma e sustento 

das sociedades e do governo dos povos.”547 Na ilha huguenote, haveria um chefe – 

afinal, não se podia mais “contar com a proteção dos príncipes naturais” – que, apesar 

do espaço em branco existente no documento, já tinha sido “eleito por uma voz 

comum” antes da viagem: tratava-se do próprio Henri Duquesne.548 Contudo, apesar da 

solução monarquista, existiria uma aparente divisão de poderes: 

 

[...] Como é impossível a um único homem suportar tão grande peso, e 
considerando que se atribuíssemos a autoridade suprema a apenas uma pessoa 
poderia haver abusos, nós julgamos adequado escolher doze dos mais sábios e 
avisados entre nós, e particularmente em meio àqueles que mais contribuíram 
na realização desse projeto e aos quais, após o auxílio de Deus, temos as 
maiores obrigações, para ajudar nosso chefe no governo da República. Esses 
doze comporão um Senado, onde serão regulamentados os assuntos mais 
importantes, que se reunirá por ordem do chefe e lhe servirá de Conselho, no 
qual ele poderá deferir, quando a maioria dos votos lhe for favorável, o seu 
[voto] sendo contado por três, pois avaliamos que o chefe deverá ter algumas 
prerrogativas sobre os outros, não somente porque representa o poder soberano, 
mas porque é de se pressupor que, tendo sido eleito para este cargo, reconhece-
se nele uma capacidade e luzes que devem dar maior peso aos seus 
sentimentos.549 

 

Igualmente, na colônia protestante, além da autoridade do chefe e do conselho 

de senadores, esboçavam-se perspectivas de participação popular. Primeiramente, o 

autor cita casos “onde será necessário que o consentimento do povo intervenha.”550 

Pouco adiante, surge uma das ideias mais originais do texto, que se assemelha à noção 

atual de ouvidoria: 

 

                                                 
547 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 63. Trecho original: « [...] L’Ordre est l’âme et le soutien des 
sociétés, et du gouvernement des peuples. » 
548 Ibid, pág. 63-64. 
549 Ibid, pág. 64-65.  Trecho original: « [...] Comme il est impossible à un seul homme de supporter un si 
grand poids; et que même il est dangereux que commettant à un seul l’autorité suprême, il ne vienne enfin 
à en abuser ; nous avons jugé à propos de choisir douze des plus sages et des plus avisés d’entre nous, et 
particulièrement de ceux qui ont le plus contribué à mettre en avant ce projet, et auxquels, après le 
secours de Dieu, nous en avons la plus grande obligation, pour aider notre Chefe dans le gouvernement 
de la République. Ces douze composeront un Sénat, où se régleront les affaires les plus importants, il 
s’assemblera par l’ordre du Chef, et lui servira de Conseil, auquel il déférera, quand la pluralité des voix 
l’emportera, la sienne toutefois étant contée pour trois, car nous estimons que le Chef doit avoir quelques 
Prérogatives sur les autres, non seulement parce qu’il représent le Pouvoir Souverain ; mais encore 
parce qu’il est à présupposer, qu’ayant été élu pour cette charge, on a reconnu en lui  une capacité, et 
des lumières qui doivent donnes plus de poids à ses sentiments. » 
550 Ibid, pág. 93. Trecho original: « [...] On avait eu dessein d’abord de donner ici un détail plus 
particulier de la forme du gouvernement [...] des cas où il sera nécessaire que le consentement du peuple 
intervienne. » 
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[...] Todos os segundos dias do ano [...] o povo inteiro reunido em cada 
comunidade [...] poderá depositar em uma urna, feita exclusivamente para esse 
fim, um bilhete não assinado e escrito por sua própria mão, da maneira que  
julgar melhor, no qual será permitido a cada pessoa dizer seu sentimento sobre 
todas as coisas, sem que por isso possa ser procurado e, todos tendo feito este 
procedimento, as urnas serão lacradas e conduzidas ao Senado para serem 
examinadas, para que sejam feitas as considerações que se mostrarem 
necessárias.551 

 

No que tange à vida material, a leitura do texto evidencia que a principal 

atividade da colônia seria a agricultura. O programa previa a distribuição fundiária 

mediante “contribuições” antes da viagem à ilha552. As propriedades estariam 

perpetuamente isentas de ônus, ao contrário de outras propostas que previam concessão 

gratuita de terrenos mediante tributação posterior.553 Caso os correligionários 

pretendessem adquirir suas terras somente após a chegada ao empreendimento, o valor 

seria mais elevado, uma iniciativa para estimular o financiamento prévio da empresa 

colonizadora. Ora, apesar da “ambição” e “avareza” serem indesejáveis para Duquesne, 

a existência da propriedade privada – medida de desigualdade entre os homens – 

poderia fazer com que tais problemas se tornassem realidade, embora houvesse no 

projeto um incipiente sistema de assistência pública voltado aos menos favorecidos.554 

O autor não trata da organização da igreja visível, mas evidencia a tentativa de 

laicização do Estado: os pastores não participariam da política e administração da 

colônia. Na administração pública, desperta a atenção o grande número de oficiais 

investidos em funções militares, uma aparente preocupação com a proteção da pequena 

ilha ante o mundo externo. Finalmente, o autor-legislador destacava que os cargos 

públicos seriam acessíveis a todos, de acordo com o talento e utilidade de cada 

                                                 
551 Ibid, pág. 95. Trecho original: « [...] Tous les seconds jours de l’année, après les prières du matin et le 
sermon qui sera fait exprès sur ce sujet, tout le peuple assemblé dans chaque communauté [...] pourra 
jetter dans une boette, faite exprès pour cela, un billet non signé et écrit de  telle main qu’on voudra, où il 
sera permis à chacun de dire son sentiment sur toutes choses, sans que pour cela il en puisse être 
recherchée, et chacun ayant mis le sien, les boetes seront fermées et scellées et portées puis après dans le 
Sénat pour y être examinées et y avoir ensuite tels égards que la chose le requerera. » 
552 Ibid, pág. 84-86. 
553 Duquesne utilizou este argumento para provar que seu projeto era menos oneroso para os particulares, 
apesar dos dispêndios iniciais com o pagamento da viagem e compra de terras, custos que certamente 
afastaram muitos correligionários dispostos a embarcar rumo à ilha do Éden. Os colonos huguenotes 
enviados ao Cabo da Boa Esperança pela Vereenigde Oost-Indische Compagnie em 1687 viajaram 
gratuitamente à África Austral e receberam doações de terras para cultivo, mediante taxações ulteriores na 
venda da produção, Cf. BIRNSTIEL, Eckart. Op. Cit., pág. 112. Precisando financiar seu 
empreendimento, o marquês huguenote precisou optar por um modelo diferente. 
554 As desigualdades delineavam-se desde o início: todos os refugiados com idade acima de doze anos 
deveriam pagar pela sua viagem à ilha do Éden. As pessoas que tivessem condições de investir um valor 
superior pela travessia marítima assegurariam melhores condições de conforto na embarcação; aqueles 
que não tivessem fundos para financiar sua migração deveriam pagar pelo transporte chegando à ilha, 
através de jornadas de trabalho ao Estado ou aos demais particulares.  
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indivíduo à colônia, uma aparente resposta à política de venalidade de ofícios adotada 

na monarquia francesa. Entretanto, antes de compararmos este discurso à meritocracia 

dos Sévarambes, é necessário demarcar que Duquesne relembra “o apreço razoável que 

deve haver pela nascença ou por outras considerações similares.”555 

Geoffrey Atkinson, entusiasmado com os indícios de participação popular 

contidos nas memórias, considera que a colônia huguenote teria um governo 

democrático, e teleologicamente defende que a proposta de Duquesne coincide com o 

espírito « Liberté, Égalité et Fraternité » de 1789, cem anos após a publicação da 

pequena compilação de memórias.556 Émile Rainer critica a visão otimista de Atkinson, 

considerando que Duquesne tinha decidido como ditador a constituição e legislação da 

colônia e que o corpo deliberativo do Senado – escolhido dentre os maiores 

colaboradores do projeto – seria um instrumento dócil em suas mãos.557 Paolo Carile, 

que discorda totalmente de Rainer e concorda em parte com Atkinson, assegura que um 

exame imparcial e completo do texto revela todas as garantias formais para um 

exercício democrático do poder, e que a organização social funda-se sobre a 

igualdade.558 Em minha opinião, a apreciação mais adequada é a de Jean-Michel 

Racault, que propõe que o sistema político-social combina despotismo, oligarquia e 

democracia, de maneira parecida com o modelo dos Sévarambes.559 Contudo, mesmo 

considerando as convergências entre os textos de Duquesne e Veiras, no quadro das 

obras de orientação utópica escritas por huguenotes, creio que o paradigma político e, 

sobretudo, social da ilha do Éden encontra-se na anônima Histoire du Royaume 

d’Antangil (1616), relato sobre uma sociedade austral governada por um Senado – 

conselho aristocrático de homens sábios, com idade acima de quarenta anos – que, em 

determinado momento, resolveu instituir um rei, com poder bastante limitado. Em 

Antangil, havia propriedade privada – em dissonância com as demais sociedades 

utópicas, mas de acordo com a colônia huguenote: não há igualdade, mas inexiste 

pobreza –, e cada província designava três indivíduos de classes sociais distintas para 

um conselho democrático na capital do reino, que auxiliava o monarca e os senadores 

nas decisões. Penso que, a exemplo das utopias de Duquesne e Veiras, há em Antangil 
                                                 
555 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 90. Trecho original: « [...] On aura toutefois les égards 
raisonnables que l’on doit avoir, soit pour la naissance ou pour d’autres semblables considérations. » 
556 Cf. ATKINSON, Geoffrey. Les relations de voyages du XVIIe siècle et l’évolution des idées – 
Contribuition à l’étude de la formation de l’esprit du XVIIIe siècle. New York: Burt Franklin, 1971, pág. 
57. A edição original desse estudo foi publicada em 1924. 
557 Cf. RAINER, Émile. Op. Cit., pág. 20. 
558 Cf. CARILE, Paolo. Op.Cit., pág. 122 e 127. 
559 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 96. 
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uma articulação entre monarquia, aristocracia e democracia, embora seu rei tenha uma 

autoridade muito reduzida, comparada ao poder dos vice-reis dos Sévarambes e do 

chefe da colônia huguenote. 

No entanto, se continuarmos a busca pelo modelo adotado por Duquesne na via 

dos discursos políticos huguenotes – deixando de lado o terreno das utopias – é possível 

constatar que o paradigma é mais antigo. Durante as guerras religiosas do século XVI, 

os monarcômacos reformados (Théodore de Bèze, Philippe Duplessis-Mornay e 

François Hotman) defenderam a adoção de mecanismos institucionais de moderação à 

monarquia, que constituíssem “freios contra a tirania”, descentralizando a autoridade 

política. É a partir desta apologia à divisão de poderes que decorre a reivindicação de 

um governo misto – esboçado por Platão e Aristóteles, e teorizado por Políbio –, 

modelo que me parece ter sido resgatado por Duquesne, que almejava combinar 

monarquia (chefe), aristocracia (senado) e participação popular em sua “República”, 

evitando os excessos de cada um dos regimes: 

 
[...] Nós acreditamos que esta forma de governo prevenirá, por um lado, as 
deficiências, indeterminações, mudanças de opinião e inobservâncias dos 
sigilos, tão prejudiciais às repúblicas governadas por muitas cabeças; e que 
evitará, por outro lado, as desagradáveis consequências do poder soberano, que 
resulta algumas vezes em excessos perigosos ao povo que lhe está submetido, 
quando a autoridade repousa em único homem; assim sendo, nós estabelecemos 
um chefe para ser o primeiro aparelho deste corpo, cuja autoridade moderada 
possa manter o povo no respeito e observância às leis.560 
 

Como conclusão, é possível dizer que Duquesne, ao propor uma monarquia 

moderada, tratou da grande preocupação política dos huguenotes de sua época: a busca 

por um governo estável e forte que não fosse tirânico. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
560 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 65-66. Trecho original: « [...] Nous croyons que cette forme de 
gouverner préviendra d’une part, les longueurs, les indéterminations, les changements d’avis et 
l’inobservation du secret si dommageables aux Républiques gouvernées par trop de têtes, et qu’elle 
évitera, d’autre coté, les suites fâcheuses du Pouvoir Souverains, qui tombe quelquefois dans des excès 
dangereux au peuple qui lui est soumis, lorsqu’il est entre les mains d’un seul homme ; ainsi nous 
établissons un Chef pour être  le premier Mobile de ce Corps, dont l’autorité modérée puisse maintenir le 
peuple dans le respect et dans l’observation des lois. » 
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4.5.1.4) Uma utopia huguenote? 

Particularmente, penso que seja improfícuo discorrer sobre o episódio da ilha do 

Éden sem retomar o tema da utopia – examinado no capítulo anterior –, afinal, os 

documentos de Duquesne e Leguat encaixam-se na infindável discussão sobre eutopia e 

outopia, pelas suas motivações e tópicas. Deste modo, ao refletir sobre o complexo 

enquadramento dos dois escritos na divisão da dissertação, acabei optando por incluí-los 

neste último capítulo, julgando que, além de serem indícios das experiências coloniais 

huguenotes, também compendiam questões que foram tratadas nos capítulos 

precedentes, como a utopia. 

Ora, se a definição de utopia já se revela um terreno movediço, o que dizer de 

sua aplicação ao Recueil de quelques mémoires? Contrariamente às utopias narrativas, 

que descrevem sociedades ideais e irreais em regiões inatingíveis – seguindo o 

paradigma de Morus –, trata-se de um projeto colonial que, pelo estilo argumentativo e 

aspirações, também pode ser incluído no corpus da literatura utópica. Inicialmente, 

proponho um breve exame das apreciações de alguns dos poucos autores que analisaram 

o texto. 

Sauzier não utiliza em nenhum momento a palavra utopia, avaliando o 

documento simplesmente como um “projeto de república.”561 Atkinson considera que a 

prática das virtudes pregadas por Platão em uma ilha deserta, longe da corrupção das 

cidades e cortes, resulta na criação de um estado utópico.562 Outrossim, assinala que a 

liberdade, sufrágio universal, poder limitado pelo voto do povo, ausência da injustiça 

sofrida na França e supressão absoluta da pobreza estão presentes no texto, bem como a 

ideia de progresso, ou pelo menos a intenção de melhorar a condição social e política de 

alguns homens, simbolizando o sonho dos protestantes de 1685.563 

Rainer, desde o título de sua obra – L’utopie d’une république huguenote du 

marquis Henri Duquesne et le Voyage de François Leguat – assegura que a ilha do 

Éden é um texto utópico. Entretanto, a enorme antipatia do engenheiro austríaco pelo 

marquês e por François Leguat faz com que o conceito seja empregado em uma acepção 

pejorativa. Para Rainer, utopia é sinônimo de embuste, que se contrapõe a uma 

                                                 
561 Cf. SAUZIER, Théodore. Op. Cit., pág. 3. 
562 Cf. ATKINSON, Geoffrey. Op. Cit., pág. 59. 
563 Ibid, pág. 60-61. 
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construção mais séria. Nas palavras do autor, a proposta de Duquesne é um mero 

“programa fanfarrão.”564 

Yardeni considera Duquesne um utopista que se revoltou contra a História, 

contra o espólio do passado e suas imposições, tentando encontrar uma “ilha feliz” para 

uma pequena e bem decidida comunidade, de forma que a História pudesse novamente 

recomeçar, relatando como seria a organização política e social, bem como a vida 

cotidiana deste grupo erigido em nação. Para a autora, a descrição desta iminente 

façanha é a utopia.565 

Paolo Carile classifica o texto como “semi-utópico”, pois mesmo repousando 

sobre uma série de premissas ideais e refletindo parcialmente certa tradição utópica, 

contém enunciados performativos e, sobretudo, abriu espaço para uma tentativa 

concreta de realização do plano idealizado.566 

Pessoalmente, penso que os dois rótulos – projeto e utopia – são válidos para a 

obra de Duquesne. A diversidade de apreciações no esforço para classificação do texto 

advém justamente da tensão entre estes dois conceitos. A ilha do Éden é um projeto 

pela sua dimensão prática, pois demonstra uma experiência real e infrutífera de 

fundação de um empreendimento colonial huguenote, e utopia em razão do estilo 

literário adotado pelo autor – que se utiliza de algumas particularidades do gênero 

utópico, como o insularismo, a defesa da legislação e das instituições, a uniformidade 

social e o dirigismo absoluto567 – e pela aspiração a um futuro melhor, expressa na 

construção ideológica de uma sociedade perfeita, capaz de romper com uma realidade 

social, política e histórica antagônica – modo utópico.  

A despeito de não apresentar-se sob a forma de romance, o texto de Duquesne 

aproxima-se do gênero utópico por também oferecer uma “descrição dos aspectos 

constitutivos imaginários de uma sociedade ideal”568, fundada sobre uma terra fértil e, 

sobretudo, insular, onde alguns homens, isolados geográfica e moralmente dos vícios e 

corrupções mundanos, podem viver em plena liberdade. A ilha não tem sua localização 

revelada – assumindo um aspecto fantasioso, semelhante ao modelo original de Morus –

, e permanece como outopia (país de lugar nenhum) até a derradeira memória, quando 
                                                 
564 Cf. RAINER, Émile. Op. Cit., pág. 24. 
565 Cf. YARDENI, Myriam. Op. Cit., pág. 38-39. 
566 Cf. CARILE, Paolo. Op. Cit., pág. 106. 
567 Cf. TROUSSON, Raymond. Viaggi in nessun luogo – Storia letteraria del pensiero utopico. Ravenna: 
Longo, 1992, Apud BERRIEL, Carlos Eduardo O. “A Utopia como gênero, ou as possibilidades de una 
tipologia utópica”. In: Actas del VIII Simposio Internacional de Comunicación Social. Santiago (Cuba): 
Centro de Linguistica Aplicada, 2003. 
568 Cf. DUBOIS, Claude-Gilbert. Op.Cit., pág. 22. 
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são abertas as portas do paraíso, atingível somente pelos homens eleitos; afinal, trata-se 

de uma Terra Prometida, dentro da perspectiva mitológico-cristã que permeia o 

discurso – aliás, Duquesne, assim como Moisés, não conseguiu alcançá-la. 

No que diz respeito ao modo utópico, evoco a definição de Mannheim que, 

mesmo datada, ainda fornece a melhor definição ao que chamamos de utopismo: “um 

estado de espírito é utópico quando está em desacordo com a realidade na qual se 

produz” e “passando à ação, tende a estremecer, parcialmente ou totalmente, a ordem 

das coisas existente no momento”, “transformando a situação histórica atual em outra 

melhor, de acordo com suas próprias concepções.”569 Duquesne não apenas escapa da 

realidade a partir da construção teórica de uma sociedade que considera ideal, como 

também pretende romper de fato com a ordem histórica que lhe desagrada, esforçando-

se para encontrar seu país de utopia, localizado nos arredores da terra austral de Foigny 

e Veiras, como havia incitado La Popelinière no século anterior. 

Em suma, é possível afirmar que as memórias aproximam-se em alguns pontos 

do gênero utópico e, sobretudo, refletem o utopismo de seu autor. Discorrendo sobre o 

texto de Duquesne, Racault considera que no cruzamento de utopia-gênero e utopia-

modo, surge a utopia-programa, exposição didática de um projeto de transformação 

social, que inscreve prioritariamente seu deslocamento na dimensão temporal.570 Para o 

mesmo autor, desperta a atenção o fato dos romances utópicos escritos por huguenotes 

durante o período luís-quatorziano não serem utopias huguenotes, pois rejeitam a 

postura sectária: em Histoire des Sévarambes e La Terre Australe Connue, encontram-

se críticas ao absolutismo francês e apologia à tolerância, porém, nas duas sociedades, a 

solução religiosa adotada – capaz de neutralizar os conflitos humanos – é o deísmo.571 

Em minha opinião, Recueil de quelques mémoires pode ser considerada a única 

utopia huguenote do período da crise da consciência europeia, uma vez que Duquesne 

esboça uma sociedade ideal destinada somente aos seus correligionários. 

Diferentemente de Veiras e Foigny, o marquês assumiu o papel de porta-voz da 

comunidade huguenote e evocou sua especificidade, criando uma utopia provida de 

soluções para as quatro grandes preocupações e anseios dos exilados, que procurei 

                                                 
569 Cf. MANNHEIM, Karl. Idéologie et utopie. Paris : Lib. Marcel Rivière et Cie, 1956, pág. 124 e 130. 
Trechos originais: « [...] Un état d’esprit est utopique, quand il est en désaccord avec l’état de réalité 
dans lequel il se produit [...] passant à l’action, tend à ébranler, partiellement ou totalement, l’ordre de 
choses qui règne à ce moment [...] à transformer la réalité historique existante en une autre mieux en 
accord avec leurs propres conceptions. » 
570 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 94. 
571 Ibid, pág. 98. 
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demonstrar ao longo da presente dissertação.572 Primeiramente, o problema da 

intolerância civil e religiosa – esta última, seguramente já não tão relevante como 

outrora. Em segundo lugar, a dificuldade de assimilação ao “refúgio”, estreitamente 

associada à questão do pertencimento nacional. Em terceiro lugar, o receio de governos 

tidos como tirânicos. Finalmente – e provavelmente o aspecto mais importante –, as 

perspectivas de avanço material para uma comunidade que tinha empobrecido ao deixar 

sua terra natal: a ilha do Éden é um local de prosperidade, onde os huguenotes poderiam 

recuperar ou até mesmo superar sua antiga condição social, vivendo em paz com sua 

consciência em um ambiente afortunado, como são todos os países de utopia.573 Afinal, 

nas palavras do utopista: 

 
[...] O objetivo a que nos propomos é libertá-los da miséria, esforçando-nos para 
torná-los felizes, caso seja possível, conduzindo-os a um país não apenas 
habitável, mas também bastante cômodo, fértil e agradável, onde poderão 
principalmente trabalhar pela sua salvação com alegria e tranquilidade.574  
 

Henri Duquesne, orgulhoso por ter idealizado um legítimo refúgio huguenote, 

está convencido de que ninguém sonhará “em sair de um lugar tão agradável.”575  Com 

a supressão das preocupações coletivas pela descrição utópica de uma sociedade ideal, 

abrem-se as portas para a felicidade: afinal, trata-se de uma eutopia (lugar venturoso), 

preenchendo a ambiguidade proposta por Morus em sua Utopia (1516). Em síntese, o 

irrealismo e o idealismo estão presentes na descrição da ilha do Éden, em um 

documento que sintetiza as perturbações e vontades dos exilados franceses nas últimas 

décadas do século XVII. 

 
 
 
 
 

                                                 
572 Nas palavras de Claude-Gilbert Dubois, “[...] a fecundidade da utopia e seus limites devem-se à sua 
característica de ser a tomada de consciência de um problema e a tomada de consciência de um desejo.” 
Cf. DUBOIS Claude-Gilbert, Op. Cit., pág. 26. 
573 As aflições e aspirações de Duquesne e seus correligionários mostram-se condizentes com a opinião de 
Bronislaw Baczko, que sublinha que as utopias “oferecem estruturas de acolhimento às esperanças 
coletivas em busca de uma ideia moral e social, intervindo assim como agente ativo que contribui para a 
cristalização de sonhos confusos” Cf. BACZKO, Bronislaw. “Utopia”. In: Enciclopédia Einaudi, vol.05 – 
Anthropos-Homem. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, p. 346. 
574 Cf. DUQUESNE, Henri. Op. Cit., pág. 67, grifos meus. Trecho original: « [...] Le but que l’on se 
propose est de les délivrer de la misère, et de tâcher de les rendre heureux, s’il est possible, en les menant 
dans un pays non seulement habitable, mais qui, de plus, est assez commode, fertile et agréable ; et où ils 
pourront principalement travailler à leur salut avec joie et tranquillité. » 
575 Ibid, pág. 60. Trecho original: « [...] On doute néanmoins avec raison que personne songêat à sortir 
d’un lieu où tant d’agréments se rencontrent. » 
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4.5.2)     A trajetória de François Leguat pelo Índico: do paraíso ao inferno 
 

4.5.2.1)  Leguat: vida e obra de um viajante  

O gentil-homem François Leguat nasceu em Bresse, no ano de 1638. Após a 

revogação do édito de Nantes, procurou exílio na Holanda, onde se interessou 

vivamente pela proposta de Henri Duquesne para fundação de uma colônia huguenote 

no Índico.576 Após o obscuro fracasso da primeira expedição, uma fragata com dez 

homens, sob sua chefia, foi enviada para reconhecimento da ilha Bourbon.577 Em 10 de 

julho de 1690 − data de início da missão −, Leguat tinha 52 anos. O difícil retorno à 

Europa só ocorreu em 1698, oito anos depois. O relato da viagem foi publicado 

simultaneamente em Londres e Amsterdã em 1707, sob o título de Voyage et aventures 

de François Leguat et de ses compagnons en deux îles désertes des Indes Orientales. O 

livro fez considerável sucesso em suas primeiras décadas: foram pelo menos dez 

reedições até 1750, publicadas em francês, inglês, alemão e holandês.578 Em 1709, 

Leguat naturalizou-se inglês e, muito provavelmente, não retornou à França. Faleceu em 

Londres (1735), prestes a atingir seu centenário de vida.579    

A obra de Leguat descreve a trajetória do grupo de huguenotes que partiu em 

busca da ilha do Éden. No prefácio, o gentil-homem expôs suas motivações para redigir 

o livro, praticamente uma década após retornar ao Velho Mundo. Primeiramente, 

                                                 
576 “O estado dos assuntos da religião na França obrigando-me a buscar um meio de sair do país, servi-me 
dos caminhos fornecidos pela Providência para atingir a Holanda [...] o marquês Duquesne, sob a boa 
vontade e proteção dos senhores dos Estados Gerais e dos senhores diretores da Companhia das Índias 
Orientais, fazia preparativos para um estabelecimento na ilha Mascarenhas [Bourbon] [...] A descrição 
que surgiu desta ilha, a que se dava o nome de Éden por causa de sua excelência, causou-me tão boa 
impressão que fiquei tentado a ir visitá-la, decidido a nela terminar meus dias fora dos embaraços do 
mundo, se encontrasse apenas uma boa parte das coisas que diziam a seu respeito”, Cf. LEGUAT, 
François. Op. Cit., pág. 49. Trecho original: « [...] L’état des affaires de la religion en France m’ayant 
obligé de chercher quelque moyen d’en sortir, je me servis de celui que la Providence me fournit pour 
passer en Hollande [...] j’appris que Monsieur le Marquis Duquesne, sous le bon plaisir et sous la 
protection de Messieurs les États-Généraux et de Messieurs les directeurs de la Compagnie des Indes 
Orientales, faisait des préparatifs pour un établissement dans l’île de Mascareigne [...] La description 
qui parut alors de cette île, à laquelle on donnait le nom d’Eden à cause de son excellence, m’en donna 
une si bonne opinion que je fus tenté de l’aller visiter, résolu d’y finir mes jours hors des embarras du 
monde, si j’y trouvais seulement une bonne partie des choses que l’on en disait. » 
577 Em carta dirigida aos passageiros da fragata L’Hirondelle, Duquesne ordena: “Eu os exorto à paz e à 
concórdia. Nesse sentido, o Sr. Leguat, que é o mais maduro e está no comando, precisa incitar de forma 
enérgica os demais que, por sua vez, devem estar atentos às suas advertências”, Cf. RAINER, Émile. Op. 
Cit., pág. 53. Trecho original: « [...] Je vous exhorte donc à la paix et à la concorde. M. Leguat qui est le 
plus ancien et qui est à la tête doit y exciter efficacement les autres et l’on doit avoir regard à ses 
remontrances. » 
578 O meu estudo se baseia em uma reedição do texto integral de 1707, publicada com introdução e notas 
de Jean-Michel Racault (1984), a quem agradeço cordialmente pela gentileza de ter me enviado uma 
cópia do livro, bem como pelas valiosas interlocuções que muito contribuíram para minha pesquisa. 
579 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 16. 
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ressaltou que estava cansado de repetir as mesmas histórias para seus conhecidos; ao 

escrevê-las, livrar-se-ia desse aborrecimento. Em segundo lugar, voltou-se contra as 

“falsas viagens”, frutos das mentes de pessoas que tinham a “insolência de oferecer ao 

público ridículas falácias”, indagando-se por que não então seria permitido a um homem 

honesto contar coisas verdadeiras e úteis. Em seguida, o autor assegura que o relato está 

baseado na “verdade toda nua e na singularidade” das suas aventuras. Para elaborar a 

edição original, recusou o latim − “refúgio seguro daqueles que nada têm a dizer e que 

pretendem borrar o papel” −, e serviu-se do francês, sua língua nativa. Ademais, Leguat 

avisou aos leitores que não encontrou em seu périplo austral países desconhecidos dos 

europeus; trata-se apenas da aventura singular de alguns homens em cenários insulares 

que se assemelham ao paraíso – ilha Rodrigues – e ao inferno – ilha Maurício.580   

Ainda antes de iniciar a narrativa, Leguat fez questão de salientar algumas 

dificuldades que enfrentou na elaboração do relato. Em primeiro lugar, seu impulso a 

fazer digressões – aliás, uma das marcas manifestas da intervenção de Misson na 

obra.581 Em segundo lugar, a questão da autoria: o texto deveria ser publicado sob 

anonimato? Convencido de que “todo homem que afirma um fato tem a obrigação de se 

fazer conhecer”, considerou que deveria assumir a responsabilidade por seu livro. 

Finalmente, a saudade da afortunada ilha Rodrigues e a dificuldade de aceitar seu 

destino.582  A busca pelo autêntico “refúgio” – iniciada na Holanda e continuada nas 

aventuras e desventuras pelo Índico – encerrou-se justamente em outra ilha, onde o 

autor orgulha-se de passar seus últimos anos de vida, pela bondosa obra da Providência: 

 

                                                 
580 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 39-43. 
581 O livro certamente contou com a participação de François Misson, um dos intelectuais huguenotes 
mais conhecidos no “refúgio”. G. Atkinson defendia que o texto fosse considerado como romance utópico 
– a exemplo das obras de Foigny e Veiras – de autoria de Misson (Cf. ATKINSON, Geoffrey. Op. Cit., 
pág. 60), mas a autenticidade da viagem do gentil-homem huguenote já tinha sido comprovada por meio 
de documentos pertencentes à Companhia Holandesa das Índias Orientais, encontrados e reproduzidos 
por Leibbrandt (Cf. LEIBBRANDT, H.C.V. Op. Cit., 126-137). Em sua introdução à obra de Leguat, 
Jean-Michel Racault realizou uma sucinta e valiosa análise sobre o papel de Misson neste relato de 
viagem (Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 28-31). 
582 Ibid, pág. 43-46. 
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[...] Foi a obra da [...] Providência que [...] me fez atravessar seguramente tantos 
abismos e que, depois de salvar-me de mil perigos, felizmente transportou-me 
de minhas ilhas desertas à vasta, potente e gloriosa ilha da Grã-Bretanha, onde a 
caridade de seu generoso povo estendeu-me a mão, estabelecendo, enfim, o 
repouso que eu podia esperar aqui na terra.583 

 

Obviamente, a obra de Leguat não pode ser incluída no conjunto de textos do 

gênero utópico, cujas premissas foram estabelecidas por autores como Trousson584 e 

Racault585; a despeito do romance se passar em ilhas desertas, da trajetória circular, da 

suposta ideia de coletivismo, das peripécias, acidentes e motivos utópicos (tempestades, 

naufrágios, fome), há uma grande distância do modelo original do chanceler inglês, que 

se cristalizou como descrição completa de uma sociedade ideal. No entanto, é 

importante sublinhar a aproximação que se estabelece no final do século XVII entre as 

utopias e as narrativas de viagem. Nos textos de Foigny e Veiras, altera-se o modelo 

discursivo de Morus, de matriz platônica: se antes a história de países utópicos chegava 

aos europeus por meio de interlocuções com viajantes e diplomatas, a partir de então 

surge o narrador-viajante – Sadeur e Siden acidentalmente encontraram os países de 

lugar nenhum –, ou seja, as utopias deixam de ser construídas a partir de depoimentos 

indiretos para se apresentar sob a forma de relato de viagem, escrito em primeira pessoa. 

No caso de Leguat, inverte-se a situação: trata-se de uma narrativa baseada em fatos 

reais – documentos da Companhia Holandesa das Índias Orientais corroboram as 

situações relatadas – que, no entanto, apresenta-se carregada de características utópicas, 

que procurarei destacar ao longo da exposição do texto. 

 
4.5.2.2)  A vida no paraíso 

Leguat e nove homens partiram na fragata L’Hirondelle – comandada por 

Antoine Valleau – incumbidos de tomar posse da ilha Bourbon ou de qualquer outra 

ilha vizinha que estivesse deserta, em nome de Henri Duquesne. Inicialmente, o autor 

descreve os detalhes da expedição até a chegada à colônia holandesa do Cabo, onde o 

governador, ciente do acordo entre o marquês e a Companhia Holandesa das Índias 

Orientais, acolheu amigavelmente os estrangeiros, fornecendo informações adicionais a 

respeito da situação das ilhas do Índico, sobretudo acerca da suposta presença de uma 
                                                 
583 Ibid, pág. 46. Trecho original: « [...] L’ouvrage de la Providence [...] m’a fait traverser sûrement tant 
d’abîmes, et qui, après m’avoir garanti et délivré de mille périls, m’a heureusement transporté de mes 
îles désertes dans la vaste, puissante et glorieuse île de la Grand-Bretagne, où la charité de ses généreux 
habitants m’a tendu la main, et a enfin fixé le repos que je pouvais attendre ici-bas. » 
584 Cf. TROUSSON, Raymond. “Utopia e utopismo”. In: Morus - Utopia e Renascimento. Dossiê: Utopia 
como gênero Literário (vol.2). Campinas: Unicamp, 2005, pág. 129-130. 
585 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2010, pág. 31. 



237 
 

esquadra francesa na região, o grande temor dos viajantes. Em meio às informações 

desencontradas, a única ideia que passava por incontestável era a beleza da ilha 

Bourbon, onde o “trigo, o vinho e todas as outras coisas próprias à subsistência do 

homem abundam, praticamente sem cultura.”586 Após a estada no Cabo, os viajantes 

partiram em direção ao Índico. Leguat relata que, dois meses depois de abandonar a 

porção meridional da África, a fragata teria percorrido os arredores da ilha do Éden, 

mas Valleau persuadiu a todos que os conduziria “a um lugar que nada devia àquele que 

nos tinha parecido tão belo.”587 Apenas alguns metros supostamente separaram Leguat 

do paraíso desenhado por Duquesne, distância suficiente para o aventureiro encantar-se 

com a beleza e o “ar perfumado” do local.588   

No entanto, a promessa do capitão foi cumprida. Pouco tempo depois, a fragata 

atingiu a ilha Rodrigues, “extremamente bela, de longe e de perto”, um “pequeno 

mundo novo”, repleto de “charmes e delícias.”589 Em poucos dias, os novos habitantes 

construíram cabanas individuais. Após a instalação na ilha, Valleau decidiu abandonar 

seus passageiros – levando consigo dois homens –, prometendo retornar em breve com 

os demais colonos, para concretização do plano de Duquesne. Reduzidos a oito 

indivíduos, Leguat e seus companheiros começaram a organizar a vida cotidiana. No 

Hôtel de Ville eram discutidos os principais assuntos da sociedade, porém as “principais 

deliberações concerniam à cozinha.”590 O autor provoca seus leitores: 

 
[...] Você certamente ri quando falo de nossa pequena cidade; mas o que era a 
famosa Roma em seu início?591 
 

A observação da natureza, especialmente de um casal de pássaros, conduzia o 

autor a divagações que evidenciavam a crítica e consequente ruptura com a ordem 

                                                 
586 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 68. Trecho original: « [...] Ce qui passait pour incontestable, 
c’était que rien ne pouvait être égal à la beauté et à la bonté de l’île de Mascareigne, que les blés, le vin 
et toutes les autres choses propres à la nourriture de l’homme y venaient abondamment et presque sans 
culture. » 
587 Ibid, pág. 76. Trecho original: « [...] Le commandant de notre Hirondelle s’efforça de nous persuader 
qu’il nous mettrait dans un lieu qui ne céderait en rien à celui qui nous avait semblé si beau. » 
588 “Foi com grande pesar [...] que nos vimos distantes dessa charmosa ilha que tínhamos tantas vezes 
desejado” (Ibid, pág. 76). No entanto, segundo nota de Racault, a paisagem descrita por Leguat está mais 
próxima da configuração geográfica da ilha Maurício – já ocupada pelos holandeses –, o que pode 
justificar a recusa de Valleau a atracar nesse território (pág. 71). Trecho original: « [...] Nous nous vîmes 
éloignés de cette île charmante que nous avions tant de fois désirée. » 
589 Ibid, pág. 77. Trecho original: « [...] Effectivement, ce petit monde nouveau nous paraissait tout rempli 
de charmes et de délices. » 
590 Ibid, pág. 80. Trecho original: « [...] La République dans lequel les principales délibérations 
concernaient la cuisine. » 
591 Ibid, pág. 81. Trecho original: « [...] Vous riez sans doute, quand je vous parle de notre petite ville; 
mais qu’était la fameuse Rome dans son commencement ? » 
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histórica do Velho Mundo, em um discurso próximo ao de Pierre Bayle (1690), que 

apologizava, nas interações humanas – como entre rei e súditos –, o predomínio dos 

vínculos da consciência (união interior) em detrimento aos laços externos – como os 

contratos –, resultando em relações mais autênticas e duradouras: 

 

[...] Se nossa ambição e excessos fossem refreados, se os homens fossem ou 
tivessem sempre sido tão sábios quanto os pássaros, para dizer tudo em uma 
palavra, nos casaríamos como se casam os pássaros, sem parafernálias ou 
cerimônia, sem contrato ou testamento, sem ‘meu’ e ‘teu’, sem sujeição a 
nenhuma lei, sem ofender a natureza e a República, pois as leis divinas e 
humanas são somente precauções contra nossas desordens.592 

 

O mesmo processo de rompimento com a realidade social, política e econômica 

da Europa encontra-se em outras passagens do texto. Evoco aqui uma delas. Um dos 

companheiros de Leguat possuía uma pequena quantidade de moedas de ouro, que fazia 

questão de proteger da cobiça de seus colegas. Contudo, certo dia, um caranguejo ou um 

rato, evidentemente atraído pelo saquinho de couro onde estavam as moedas, levou 

embora a “riqueza” daquele homem, causando risos nos demais: ora, para que serviria o 

dinheiro naquele mundo sem comércio, pequena sociedade de caçadores, pescadores e 

coletores?593 Aliás, estes pequenos animais, juntamente com fortes tempestades e outros 

problemas naturais, representavam os “incômodos” da ilha, que não abalavam a atração 

de Leguat por Rodrigues. 

Em sua descrição do paraíso, o autor destaca a facilidade de condução no local – 

era possível ir de um ponto a outro facilmente, sem perigos ou obstáculos. Os colonos 

trouxeram diversas sementes da Europa e fizeram suas plantações em um jardim, mas o 

trigo – símbolo cristão de trabalho e prosperidade coletiva, mas intimamente ligado ao 

mito do pecado original – não vingou no solo da ilha.594 Restava o vinho, extraído da 

seiva das palmeiras; ora, nesta utopia, o homem adapta-se à natureza, e não o 

                                                 
592 Ibid, pág. 97-98. Trecho original: « [...] Si notre ambition et notre friandise étaient refrénées, si les 
hommes étaient ou avaient toujours été aussi sages que le sont les oiseaux, pour dire tout en un mot, on 
se marierait comme se marient les oiseaux, sans autre attirail ni cérémonie, sans contrat et sans 
testament, sans mien, sans tien, sans sujétion à aucune loi et sans nulle offense, au soulagement de la 
Nature et de la République ; car les lois divines et humaines ne sont que des précautions contre nos 
désordres. » 
593 Ibid, pág. 105. 
594 “Com o suor de tua fronte comerás o pão, até que voltes à terra” (Gn. 3:19). Como observaram Racault 
(2009, pág. 9-10) e Haudrère (Op. Cit., pág. 392-393), a falta de pão na ilha significa a inexistência do 
suor e, consequentemente, de trabalho. 
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contrário.595 Em todo caso, a abundância local não deixaria de satisfazer as necessidades 

da nova sociedade:  

 
[...] Em qualquer lugar que se esteja, se não é possível perceber a caça, basta 
golpear uma árvore ou gritar com toda força, e as presas que escutam este 
barulho movimentam-se imediatamente, de forma que é preciso apenas escolher 
uma e aplicar-lhe pedradas ou pauladas.596 

 

Seguramente não estamos muito distantes do país da Cocanha. Na ilha 

Rodrigues, os colonos da sistemática república de Duquesne transformaram-se em 

legítimos bons selvagens ou, usando as próprias palavras do autor, voltavam à “escola 

das bestas.”597 Contudo, não se tratava de um povo desprovido de religião. Leguat e 

seus companheiros possuíam uma Bíblia, e viviam em sacerdócio universal, sem 

iniciarem discussões que levassem a especulações teológicas. Havia um culto 

dominical, ainda isento de Eucaristia. A religião manteve-se somente no evangelismo, 

porém Leguat assegura que, se os colonos pudessem ter permanecido mais tempo ali, 

“nada teria impedido que o mais sábio dentre nós fosse legitimamente chamado pelos 

outros para o cargo do Santo Ministério e que estas duas ou três assembleias em nome 

de Deus tomassem a forma perfeita de uma verdadeira Igreja.”598 

Rodrigues certamente era o verdadeiro refúgio para Leguat, um local onde 

poderia viver entre franceses, praticando livremente sua religião em um ambiente de 

abundância, imune às perseguições e discriminações, longe da corrupção do mundo. 

Momentaneamente, e de forma totalmente diferente do que conjeturara Duquesne com 

suas instituições, o gentil-homem atingiu a felicidade, realizando sua utopia: 

 

[...] Admiramos as secretas e divinas competências da Providência que, depois 
de ter permitido que fôssemos arruinados de nossa pátria, arrastou-nos em 

                                                 
595 Utopus e Sévarias, reis epônimos, simbolizam a ação transformadora do homem sobre a natureza nas 
utopias. 
596 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 108. Trecho original: « [...] En quelque lieu qu’on se trouve, si 
on n’aperçoit pas de gibier, il n’y a qu’à frapper sur un arbre ou à crier de toute sa force, et le gibier qui 
entend ce bruit accourt incontinenti, de sorte qu’il n’y a qu’à choisir et à frapper sur celui que l’on veut 
avoir à coups de pierres ou à coups de bâton. » 
597 “[...] A Providência nos dizia “mate e coma” [Atos 10:10-13], e nós só precisávamos usar a 
espingarda e acender uma fogueira para comer com fartura”, Ibid, pág. 109. Trecho original: « [...] Alors 
la Providence nous disait tue et mange, et nous n’avions qu’à battre le fusil et à faire du feu pour faire 
grande chère. » 
598 Ibid, pág. 109. Trecho original: « [...] Si nous eussions crû passer là le reste de nos jours ou y 
demeurer du moins fort longtemps, rien n’aurait empêché, ce me semble, que le plus sage d’entre nous 
n’eût été légitimement appelé par les autres à la charge du Saint Ministère et que ces deux ou trois 
assemblées au nom de Dieu n’eussent pris la forme parfaite d’une vraie Église. » 
 



240 
 

seguida por inúmeras maravilhas, e quis, enfim, enxugar nossas lágrimas no 
paraíso terrestre que oferecia, onde caberia apenas sermos ricos, livres e felizes 
se, recusando as vãs opulências, quiséssemos empregar uma tranquila vida a 
glorificá-la e a salvar nossas almas.599 

 

O paraíso terrestre agradava plenamente a Leguat, mas não a seus companheiros 

– como sabemos, a utopia de um único homem pode significar o tormento de muitos 

outros.600 Depois de Leguat, o mais velho dos homens possuía trinta anos, e todos se 

ressentiam da “perda da juventude” na ilha.601 Passados dois anos sem nenhum sinal da 

chegada dos demais colonos – que demonstravam o fracasso do plano de Duquesne –, 

decidiu-se pela construção de uma pequena e rudimentar embarcação, que deveria 

conduzi-los à ilha Maurício, possessão holandesa. O pequeno barco sucumbiu logo no 

início da arriscada travessia, mas todos conseguiram salvar-se, nadando de volta à ilha. 

A tragédia teve seu preço: Isaac Boyer não resistiu à fadiga causada pelo naufrágio e 

faleceu pouco tempo depois. Segundo Leguat, morria uma parte dos “oito reis e 

habitantes da ilha Rodrigues”, uma fração do “povo e dos dominadores” daquele país.602 

Apesar de o gentil-homem ter sido designado como cabeça da expedição, as resoluções 

eram aparentemente tomadas em conjunto, hipótese supostamente comprovada pela 

sequência do relato: dentro da sua visão providencialista, Leguat enxergava a malograda 

experiência do naufrágio como um sinal divino de que os companheiros deveriam 

permanecer em seu paraíso; contudo, os demais habitantes de Rodrigues estavam 

dispostos a construir uma nova embarcação, pois se ressentiam imensamente da 

inexistência de companhia feminina na ilha, apresentando ao senil companheiro 

argumentos bíblicos: 

 

[...] Será que você imagina, disse o jovem homem, que queremos nos condenar 
a passar toda a vida sem mulheres? Será que você pensa que seu paraíso 
terrestre é melhor que aquele que Deus preparou e enriqueceu para Adão, onde 

                                                 
599 Ibid, pág. 78. Trecho original: « [...] Nous admirâmes les secrets et divins ressorts de la Providence 
qui, après nous avoir permis que nous eussions été ruinés dans notre patrie, nous en avait ensuite 
arrachés par diverses merveilles, et voulut enfin essuyer nos larmes dans le Paradis Terrestre qu’elle 
nous montrait et où il ne tiendrait qu’à nous d’être riches, libres et heureux, si dans le mépris des vaines 
richesses nous voulions employer notre tranquille vie à le glorifier et à sauver nos âmes. » 
600 Yardeni considera que a vida dos viajantes na ilha Rodrigues contém vários elementos de utopia, como 
igualdade, fraternidade e leitura comunitária da Bíblia (Cf. YARDENI, Myriam. Op. Cit., pág. 27). 
Todavia, documentos compilados por Leibbrandt demonstram que o convívio não foi tão idílico e 
igualitário: o jovem Robert Anselin – que Leguat faz questão de dizer que era filho de moleiro – teria 
reclamado do modo “tirânico e inumano” que foi tratado por seus companheiros (Cf. LEIBBRANDT, 
H.C.V. Op. Cit., pág. 132). Ora, como bem sublinhou Racault, a ilha é cenário de uma redenção pessoal 
(Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 5). 
601 Ibid, pág. 112-113. 
602 Ibid, pág. 118. 
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Ele pronunciou de sua própria boca que não era bom que o homem vivesse 
sozinho?603  

 

As justificativas dos rapazes eram bastante veementes, pois demonstravam que a 

incipiente sociedade colonial estava fadada à extinção pela sua esterilidade. Leguat, 

voto vencido, expõe suas lamentações ao leitor: 

 

[...] Quem pode imaginar algo mais feliz, após ter gemido e sofrido sob o jugo 
da tirania, do que viver na independência e na abundância, fora dos perigos e 
tentações do mundo? Porém, quando jovens, não temos capacidade para fazer 
essas reflexões.604   

 

A decisão estava tomada, e a segunda nau atingiria a ilha Maurício, onde depois 

de dois anos de plena liberdade, Leguat e companheiros abdicavam da sua soberania 

natural para novamente defrontar-se com o pesadelo da intolerância e tirania. Da utopia 

de um homem, passamos à distopia coletiva – alargamento dos problemas da antiga 

ordem social europeia, aflitiva –, segunda fase da narrativa: 

 

[...] Demos um último adeus à nossa charmosa ilha e, ainda pior, aos nossos 
verdadeiros e nobres títulos de homens livres para, em seguida, nos tornarmos o 
joguete e presa de um débil tirano.605   

 

No entanto, antes de sair do seu paraíso, Leguat deixou uma inscrição nostálgica 

em um monumento que construiu para os futuros conquistadores do local, descrevendo 

as razões que o trouxeram e o levaram da ilha: 

 
[...] Caro aventureiro, leia, se quiser, este frágil e breve monumento. François 
Leguat [...] nasceu e foi honrosamente educado na boa e pequena província de 
Bresse [...] Lá eu vivia inocentemente em prosperidade e paz, quando uma 
erupção de bestas ferozes, que saíram do fundo do abismo como um vômito 
inflamado tomba impetuosamente do apavorante Vesúvio, vieram cruelmente 
destruir minha casa. Pouco depois, um furacão carregou-me em um golpe e 
transportou-me com muitos de meus compatriotas à República abençoada do 
céu que se tornou célebre sob o nome de Holanda. Eu apenas começava a 
recuperar-me do apavoramento que estava, que parecia ter sido causado por um 

                                                 
603 Ibid, pág. 121. Trecho original: « [...] Est-ce que vous vous imaginez, dit ce jeune homme, que nous 
voulons nous condamner nous mêmes à passer toute notre vie sans femmes? Pensez-vous que votre 
paradis terrestre soit plus excellent que celui que Dieu avait préparé et enrichi pour Adam, où il 
prononça de sa propre bouche qu’il n’était pas bon que l’homme fut seul ? » 
604 Ibid, pág. 121. Trecho original: « [...] Que peut-on imaginer de plus heureux après avoir gémi et 
souffert sous le joug de la tyrannie, que de vivre dans l’indépendance et dans l’aise, hors des dangers et 
des tentations du monde? Mais quand on est jeune, on n’est pas capable de ces réflexions. » 
605 Ibid, pág. 125. Trecho original: « [...] Nous fîmes donc nos derniers adieux à notre île charmante et, 
qui pis est, à nos vrais et nobles titres d’hommes libres, pour devenir bientôt le jouet et la proie d’un 
chétif tyranneau. » 
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devaneio, quando uma voz chamou-me de dentro de um barco prestes a partir. 
Eu corri em sua direção, e após uma longa e perigosa navegação, fui conduzido 
a esta ilha com meus companheiros [...] Nós desfrutamos sua deliciosa estada 
durante duas revoluções inteiras de anos que me pareceram um pequeno século 
de ouro pois, na idade das reflexões, não desejo nada além do que o 
verdadeiramente necessário. Entretanto, meus parceiros, que ainda estão 
adentrando o mundo, não perceberam este estado e o negaram, bradando que 
queriam mulheres [...] Você, pequena ilha amável, que eu tornaria famosa entre 
as ilhas do Oriente, se minha força respondesse aos meus desejos, minha boca te 
diz do fundo do coração que minha alma está tocada por um enorme pesar 
quando me vejo pronto a abandonar teu ar salutar, teu bom vinho de palma, teus 
excelentes melões, teus solitários [pássaros da região, atualmente extintos], teus 
peixes-bois, tuas encostas sempre verdes, o fluxo puro dos teus rios, teu fecundo 
e alegre sol, e todas tuas inocentes e raras delícias. E o que dizer do precioso 
tesouro de tua liberdade? [...] Que coisas boas e louváveis possam ser ditas de 
ti! Que um povo mais sábio e feliz do que o nosso possa um dia cultivar com 
alegria teu solo e gozar sem interrupção de todas as tuas riquezas naturais! Que 
esse povo se multiplique [...] E que jamais nenhum sucessor no governo se diga 
herdeiro dos teus habitantes, nem se torne seu inimigo e destruidor! Que nunca 
rei ou vice-rei sorva teu sangue ou roa teus ossos! Que o céu te guarde de todo 
jugo iníquo! [...] Seja para sempre isenta da fraude, da ambição, da avareza, da 
tirania e de toda animosidade! Que a verdade, sabedoria, fidelidade, inocência, 
justiça, segurança, abundância, felicidade, paz e alegria tornem seu pequeno 
paraíso terrestre uma amostra do paraíso que os anjos habitam!606 

 

O monumento é o meio utilizado por Leguat para exprimir seu utopismo, 

criticando com veemência a intransigência e o despotismo que enfrentou na França luís-

                                                 
606 Ibid, pág. 125-130, grifos meus. Trecho original: « [...] Cher aventurier, lis si tu veux, ce fragile et 
léger monument. François Leguat [...] est né et a été honorablement élevé dans la bonne petite province 
de Bresse [...] Là je vivais innocemment en prospérité et en paix, lorsqu’une éruption de bêtes féroces qui 
sortirent du puits de l’abîme comme un vomissement enflammé tombe impétueusement de l’épouvantable 
Vésuve, vint cruellement saccager mon habitation. Incontinent après, un ouragan m’enleva tout d’un 
coup et me transporta avec plusieurs de mes compatriotes dans la République bénie du ciel qui s’est 
rendue célèbre par tout l’univers sous le nom de Hollande. À peine commençais-je à revenir de 
l’étonnement où j’étais, qui me semblait avoir été cause par un songe, lorsqu’une voix m’appela de 
dedans un vaisseau prêt à faire voile. J’y courus, et après une longe et dangereuse navigation, je fus 
amené dans cette île avec mes compagnons [...] Nous avons vu dans ce délicieux séjour deux entières 
révolutions d’années qui m’ont paru comme un petit siècle d’or, à moi qui, dans l’Âge des réflexions, ne 
souhaite plus rien que le vrai nécessaire. Mais mes compagnons qui, ne faisant encore qu’entrer au 
monde,  n’en connaissent pas le néant, crient qu’ils veulent des femmes [...]  Toi, petite île aimable, que 
je rendrais fameuse entre les îles de l’Orient, si mon pouvoir répondait à mes voeux, ma bouche te dira 
de l’abondance du coeur que mon âme est émue d’un triste regret lorsque je me vois prêt à quitter ton air 
salutaire, ton bon vin de palmes, tes excellents melons, tes solitaires, tes lamantins, tes coteaux toujours 
verdoyants, l’onde pure de tes ruisseaux, ton fécond et riant soleil, et toutes tes innocentes et rares 
délices. Que dirais-je du précieux trésor de ta liberté ? [...] Que des choses bonnes et louables puissent 
être dites de toi, qu’un peuple plus sage et plus heureux que nous puisse un jour cultiver avec joie ton 
terroir et jouir sans interruption de toutes tes naturelles richesses ! Que ce peuple se multiplie, qu’il 
prospère sans trouble et sans alarme, et que nul successeur au gouvernement ne se dise jamais héritier de 
tes habitant ni n’en devienne l’ennemi et le destructeur ! Que jamais roi ni vice-roi ne suce ton sang ni ne 
ronge tes os ! Que le ciel te garde de tout juge inique [...] Soit à jamais exempte de fraude, d’ambition, 
d’avarice, de tyrannie et de toute méchanceté ! Que la vérité, la sagesse, la fidélité, l’innocence, la 
justice, la sûreté, l’abondance, le bonheur, la paix et la joie rendent à l’envie ton petit paradis terrestre 
comme un montre et un échantillon du Paradis que les anges habitent ! » 
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quatorziana, desejando que a ilha Rodrigues pudesse futuramente servir de espaço para 

uma sociedade ideal; ora, é impossível não relembrar das palavras de Luigi Firpo: 

 

[...] A utopia é historicamente uma mensagem na garrafa, a mensagem de um 
náufrago [...] uma pessoa que possui uma tão lúcida consciência da imaturidade 
da própria proposta, de que ela não encontraria nenhum sucesso prático, e que 
certamente o poderia arrastar para a reação violenta da parte daqueles que não 
desejam ouvir falar de seu projeto [...] então, visto que seus contemporâneos 
não estão ainda em condições de compreendê-lo, ele fala aos pósteros, salta 
sobre um longo arco de tempo e de gerações, e lança de fato uma mensagem, 
que será então decifrada, utilizada, revista apenas mais tarde.607 

 

4.5.2.3)  Intolerância e tirania no inferno insular 

A viagem à ilha Maurício foi longa e bastante perigosa, em virtude da 

precariedade do barco e de uma forte tempestade marítima. Assim que chegaram à 

possessão holandesa, Leguat e seus companheiros foram recebidos amistosamente por 

Roelof Diodati, comandante da ilha. Contudo, pouco tempo depois, os estrangeiros 

foram presos em conseqüência de um desentendimento com habitantes locais, por causa 

de uma pequena porção de âmbar cinza. Os estrangeiros permaneceram dois anos em 

uma terrível ilhota – cenário avesso à paradisíaca ilha Rodrigues –, acorrentados, 

comendo restos dos colonos, expostos a toda sorte de problemas como, por exemplo, 

uma intoxicação causada pela ingestão de um estranho peixe, chamado pelo autor de 

“serpente marinha”. Leguat não deixa de demonstrar seu rancor pelo fato de encontrar 

em Diodati tirania superior a que o privou da sua terra natal: 

 

                                                 
607 Cf. FIRPO, Luigi. “Para uma definição de utopia”. In: Morus - Utopia e Renascimento. Dossiê: 
Utopia como gênero literário (vol.2). Campinas: Unicamp, 2005, pág. 229-230. 
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[...] Na primeira vez que saudamos o comandante ele tinha nos recebido com 
muita civilidade, prometendo-nos todo o bom tratamento que poderíamos 
desejar. Mas após este episódio [do âmbar] nós experimentamos o inverso 
dessas belas promessas [...] Nós fomos [...] conduzidos todos juntos, inocentes e 
supostamente culpados, em uma prisão escura, a qual eu posso chamar de 
calabouço [...] Em seguida, nos colocaram em uma chalupa com os acusados 
[...] e nos levaram a um rochedo seco e terrível, de duzentos passos de 
comprimento e cem de largura, a duas léguas da terra, onde era quase 
impossível andar sem pisar sobre buracos ou pedras pontiagudas [...] Diodati 
[...] nos falou [...] que como éramos todos franceses e estávamos juntos, ele não 
podia confiar em nenhum de nós.608 

 

Depois de dois anos de frustradas tentativas de fuga, os sobreviventes 

conseguiram finalmente embarcar em um navio que rumava à Batávia – lá, prestaram 

inúteis queixas contra Diodati –, para posteriormente tomar uma embarcação com 

destino ao Cabo da Boa Esperança, de onde puderam seguir à Europa. Antes de 

abandonar a segunda ilha deserta – a terrível ilhota de distopia –, Leguat deixou um 

monumento no interior de uma caverna, como tinha feito em Rodrigues, mais uma vez 

projetando uma mensagem para o futuro: 

 
[...] Da mesma forma que deixei o monumento em Rodrigues, coloquei também 
uma lembrança na caverna do nosso rochedo (que eu chamo por uma dupla 
razão de pedra de Zoelete – Reis I 1:9). E adicionei um resumo da história da 
nossa longa e cruel detenção neste triste e árido espaço. E não me esqueci de 
enfatizar nessa pequena narrativa que um infeliz pedaço de goma desconhecida 
e durante muito tempo menosprezado tinha sido a causa de uma perseguição 
tirânica.609 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
608 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 143-148. Trecho original: « [...] J’ai dit que la première fois 
que nous saluâmes le commandant il nous avait reçus avec beaucoup de civilité, et nous avait promis tout 
le bon traitement que nous pouvions souhaiter. Mais après cette affaire nous éprouvâmes tout le 
contraire de ces belles promesses. Nous fûmes [...] conduits tous ensembles, innocents et prétendus 
coupables, dans une prison obscure, à laquelle je puis donner le nom de cachot [...] Ensuite, on nous mit 
dans une chaloupe avec les accusés [...] on nous mena sur un rocher tout sec et affreux, de deux cents pas 
de long  et de cent de large, à dieux lieues de terre, où il était presque impossible de marcher parce que 
l’on ne pouvait poser les pieds que dans des trous ou sur des points aiguës [...] Diodati [...] répondit que 
[...] étant tous français et associés il ne pouvait pas plus se fier aux uns qu’aux autres. » 
609 Ibid, pág. 163. Trecho original: « [...] Comme j’avais laissé quelques mémoriaux à Rodrigue, j’en mis 
aussi dans une caverne de notre rocher (que j’appelle par une double raison le rocher de Zochelet, I, 
Rois, 1, 9). Et j’ajoutai un abrégé de l’histoire de notre longue et cruelle détention dans ce triste et aride 
séjour. Je n’oubliai pas de remarquer dans ce petit narré qu’un malheureux morceau de gomme inconnue 
et longtemps méprisée avait été la cause d’une tyrannique persécution. » 
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4.5.3)   A ilha como espelho das preocupações e anseios dos huguenotes 

A expressão “refúgio huguenote” – ainda muito utilizada pelos historiadores – 

designa os reinos europeus e espaços coloniais que acolheram os exilados franceses, 

mas está carregada de um sentido martiriológico e apologético, ao privilegiar o aspecto 

religioso – ora, os huguenotes que saíram da Inglaterra em direção à América já não 

tinham conquistado sua liberdade religiosa? No final do século XVII, sensivelmente 

arrefecidas as esperanças de imediato retorno do protestantismo à França, a colônia de 

Duquesne surgia como o verdadeiro refúgio huguenote, possibilitando o regresso de 

homens eleitos às origens, ao abundante e prazeroso passado edênico. Na ilha do Éden, 

assim como nos outros “refúgios”, há liberdade religiosa, mas inexiste a 

“incompatibilidade de humores” – pela supressão definitiva do outro –, a tirania dos 

governantes e a pobreza, problemas que afetavam os protestantes franceses no final do 

século XVII. Todos os elementos constitutivos da nova sociedade parecem conduzir à 

felicidade, a começar pelo governo misto, que denota a participação política de todas as 

classes sociais. No relato de viagem de Leguat, a utopia huguenote de Duquesne torna-

se a utopia de um huguenote ou, como sustenta Racault, “utopia praticada”610: satisfeito 

no sonhado paraíso, o gentil-homem não deseja abandoná-lo, ao contrário de seus 

companheiros, que parecem não perceber o valor do sossego encontrado na ilha, após 

anos de acossamentos. Finalmente, ao resolver evadir-se da terra de asilo, o grupo 

infelizmente deparou-se com um lugar de exílio611, marcado pelo antigo pesadelo da 

intransigência humana. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
610 Cf. RACAULT, Jean-Michel, 2003, pág. 94-95. 
611 Cf. LEGUAT, François. Op. Cit., pág. 7. 
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Nos capítulos desta dissertação, analisei os escritos publicados pelos protestantes 

desterrados da França durante um período de aproximadamente trinta anos (1676-1707) 

– época marcada pela revogação do édito de Nantes (1685) –, identificando suas reações 

ante uma conjuntura histórica antagônica.  

Preocupações diferentes, anseios distintos, projetos divergentes: considerando as 

disparidades verificadas nos discursos produzidos por estas ‘vozes do exílio’, devo dar o 

meu trabalho de pesquisa como encerrado, ou é possível suplantar esta multiplicidade 

de opiniões, identificando outros pontos de convergência, além daqueles assinalados ao 

longo da dissertação?  

Conforme propôs Emília Viotti da Costa, é necessário integrar, por meio de uma 

via dialética, os vários testemunhos que dispomos com as estruturas políticas, religiosas, 

econômicas e sociais de sua época. Portanto, o historiador não deve restringir sua 

atividade ao resgate das falas dos personagens, é preciso transcender esta visão da 

História. Ao analisar vários depoimentos legados por uma revolta de escravos em 

Demerara no ano de 1822, Viotti da Costa sublinhou: 

 

[...] Diante dessa variedade de falas, o que deve fazer o historiador? Estará seu 
trabalho concluído? [...] Diante dessas falas contraditórias deve o historiador dar 
voz aos escravos? Aos senhores? A todos eles? Tirar uma média das várias 
versões? Ou deve o historiador identificar as estruturas significativas que 
informam essas falas? [...] É possível chegar-se a uma visão mais totalizadora 
do acontecimento, que incorpore os vários discursos que frequentemente se 
apresentam como incompatíveis? Parece-me que sim.612 
 

Ora, de que modo seria possível localizar traços comuns, identificando 

“estruturas significativas” que proporcionem uma “visão mais totalizadora” dos escritos 

dos exilados? Em meu entendimento, é necessário extrapolar as apreciações particulares 

dos autores das fontes examinadas, por intermédio de uma reflexão a respeito do grupo, 

analisando sucintamente a questão da identidade dos huguenotes. 

 

O protestantismo jamais foi a religião majoritária da França. Ao contrário, os 

reformados sempre constituíram uma incômoda minoria. No plano doutrinal, o 

calvinismo pregava a predestinação, “decreto eterno pelo qual Deus determinou o que 

                                                 
612 COSTA, Emília Viotti da. “História, Metáfora e Memória: a Revolta de Escravos de 1823 em 
Demerara”. In: Boletim Histórico e Informativo do Arquivo do Estado de São Paulo, vol. 9, núm. 1, 
jan/jun 1988, pág. 15-16. 
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quer fazer de cada um dos homens”, afinal, “Ele não os cria com a mesma condição, 

mas ordena a uns para a vida eterna e a outros, para a condenação perpétua.”613 Disto 

decorre a ideia de indivíduos eleitos – que receberam a graça gratuita614 – e, por 

conseguinte, da existência do “povo de Deus”, minoria apartada do restante dos 

homens, visão assimilada pelos huguenotes. Esta condição minoritária lhes seria ora 

favorável, ora prejudicial. Como apontei no primeiro capítulo, foram muitas as 

tentativas para que o grupo fosse ‘assimilado’ pelo catolicismo, posto que, na Europa 

Moderna, a ideia de um Estado que admitisse mais do que uma religião era totalmente 

insólita. Apesar disso, a legalização da religião reformada acabou sendo o principal 

efeito das guerras religiosas do século XVI, encerradas com a promulgação do édito de 

Nantes (1598), que estabeleceu um frágil regime de tolerância civil. 

É importante não perder de vista a função da lei na construção da identidade 

huguenote. Nesta perspectiva, o édito de Nantes deve ser interpretado como o 

reconhecimento oficial de uma minoria religiosa, assegurando-lhe condições jurídicas 

de professar suas crenças e, sobretudo, exercer sua cidadania. Em outras palavras: na 

França nomeadamente católica, supostamente admitia-se a licitude de uma minoria que 

não seguia a religião do monarca e demais súditos. No entanto, se por um lado o édito 

‘protegia’ o grupo huguenote, por outro destacava sua excepcionalidade, sendo logo 

entendido pelas lideranças católicas do reino como uma carta de privilégios, argumento 

que restringiria, em médio e longo prazo, as liberdades dos reformados na sociedade 

francesa. 

E como os huguenotes conquistaram as concessões previstas pelo édito de 

Nantes? De que maneira uma minoria pôde concretizar suas reivindicações em um 

Estado que, pouco a pouco, buscava eliminar qualquer tipo de particularismo?  

No período das guerras de religião (1562-1598), assim como em outros 

momentos da história do protestantismo francês, as opiniões estavam indiscutivelmente 

divididas no interior do grupo. O conhecido debate que opunha resistência armada e 

obediência quase irrestrita ao monarca já estava posto desde o século XVI, muito antes 

da querela entre Elie Merlat e Pierre Jurieu, que somente retomaram paradigmas de seus 
                                                 
613 CALVINO, João. Op.Cit., tomo 2, pág. 380. 
614 “[...] Dizemos, pois, como a Escritura o demonstra com toda evidência, que Deus designou de uma vez 
por todas, em seu eterno e imutável conselho, aqueles que deseja que se salvem, e também aqueles que 
deseja que se condenem. Dizemos que esse conselho, pelo que tange aos eleitos, fundamenta-se na 
gratuita misericórdia divina, sem respeito algum à dignidade do homem; ao contrário, que a entrada da 
vida está fechada para todos aqueles que Ele quis entregar à condenação; e que isso se faz por seu secreto 
e incompreensível juízo, o qual é, no entanto, justo e irrepreensível.” Ibid, pág. 385 
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antepassados. Em meio a tantas posições, como os reformados franceses conseguiam se 

articular politicamente no interior de um reino assumidamente católico? 

Em minha opinião, os principais instrumentos dos huguenotes na passagem entre 

os séculos XVI e XVII foram as assembleias políticas. Inauguradas no decorrer das 

guerras de religião, sancionadas pelo édito de Nantes e abolidas após a dura derrota dos 

reformados em La Rochelle – que resultou na publicação do édito de Alès (1629) –, as 

assembleias tinham a função de representar os interesses reformados perante o Estado, 

mas, ao mesmo tempo, funcionavam como mecanismos de conciliação das posições 

conflitantes dentro do partido protestante, estabelecendo consensos e indicando direções 

para a ação política do grupo. Com a supressão dessas instâncias, os huguenotes se 

viram enfraquecidos politicamente e forçados a mudarem sua estratégia, cultuando uma 

monarquia que, cerca de meio século depois, extinguiria sua religião. 

 

Por que foi preciso discorrer sobre a condição do protestantismo no reino 

francês? Porque penso que a situação no chamado “refúgio huguenote” era análoga: 

nestes territórios, os exilados deixavam de ser uma minoria religiosa para constituírem 

uma minoria civil. Empobrecidos – afinal a maioria das pessoas abdicou de seus bens 

aos sair clandestinamente da França –, enfrentavam ainda os obstáculos de aprender 

uma nova língua e conviver com costumes distintos. Apesar das referidas dificuldades, 

as instituições políticas, religiosas e mercantis dos países que os receberam logo lhes 

propuseram incentivos de todos os tipos: igrejas promoveram diversas coletas de 

doações em prol dos refugiados, governos concederam-lhes isenções de impostos e 

companhias de comércio lhes ofereceram terras nas colônias americanas e africanas a 

baixo custo. Ora, do mesmo modo que na França, os reformados outra vez tinham sua 

excepcionalidade ressaltada. E, apesar de estrangeiros, contavam com benefícios que 

nem mesmo os originários dessas nações dispunham. Não tardaria para que estas 

circunstâncias criassem disputas entre nativos e estrangeiros, aludidas nos documentos 

analisados – o projeto colonial de Henri Duquesne é um bom exemplo disso – como 

“incompatibilidades de humores.” 

Todavia, é necessário sublinhar que as prerrogativas alcançadas pelos 

huguenotes em países como Inglaterra e Províncias Unidas nos últimos anos do século 

XVII não foram consequência da atuação política do grupo, que perdera a organização 

de que dispunha no passado: a minoria que na França chegou a ser rotulada como uma 

“república” no interior do reino já não contava mais com a combatividade de outrora, 
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atitude substituída pela passividade. Diante desta constatação, como explicar os 

incentivos dados aos proscritos franceses? Tratava-se de mero compadecimento dos 

seus correligionários? Penso que não. 

A religião não era o fim, mas o meio. Logo, tais concessões devem ser 

entendidas dentro do cenário político europeu da época, que opunha catolicismo ao 

protestantismo, absolutismo – então associado aos interesses da religião de Roma – à 

ideia de um governo moderado. 

Considerando a referida conjuntura, penso que os desterrados franceses foram 

elementos importantes de uma propaganda anti-católica e anti-luísquatorziana. Na 

Inglaterra, havia receio de que Jaime II tivesse intenções semelhantes às do monarca 

francês, empregando a força em prol do catolicismo. Nas Províncias Unidas, ainda 

estavam abertas as feridas da recente guerra contra a França (1672-1678). Ora, os 

refugiados rapidamente se tornariam testemunhas do perigo representado pela religião 

romana e pelo absolutismo, ambos encarnados na figura de Luís XIV. Em decorrência, 

foram utilizados na campanha dos whigs contra Jaime II, e especialmente por 

Guilherme de Orange, visto como um novo tutor dos huguenotes – basta relembrar o 

apoio de Pierre Jurieu em suas Lettres Pastorales – no período da Revolução Gloriosa 

(1688) e, sobretudo, da guerra da Liga de Augsburgo (1688-1697). 

Minoria civil, com direitos assegurados graças ao contexto político europeu: esta 

era a situação dos refugiados no final do século XVII. Livres para praticar sua religião, 

também encontraram espaço no exílio para disseminar suas ideias, expectativas e 

projetos. A consequência disto foi a publicação de centenas de escritos, dentre os quais 

estão os documentos que expus ao longo da dissertação. No entanto, ainda permanece a 

dúvida: como interpretar as diversas opiniões dentro do grupo de exilados? 

A diversidade de opiniões é comum em todos os grupos humanos. No entanto, 

para que tais opiniões impliquem em uma ação política, é necessário que haja uma 

instância mediadora que contribua para o consenso, indicando a estratégia a ser adotada 

coletivamente. E era justamente isso que faltava aos refugiados franceses. A 

inexistência de um corpo político huguenote no exílio contribuiu para a dispersão do 

grupo, perdido em meio a diversas ideias, sem que nenhuma delas se tornasse 

hegemônica. 

A religião ainda unia o grupo? Levando em conta que as perseguições não 

preocupavam mais os refugiados, o aspecto religioso foi indubitavelmente relegado ao 

segundo plano frente aos anseios políticos, econômicos e sociais. Basta refletir sobre a 
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palavra “comunidade”, utilizada no Plan pour former un établissement en Caroline com 

um sentido material. E, por conseguinte, milhares de indivíduos que evitaram ser 

assimilados pelo catolicismo no reino governado por Luís XIV, acabaram sendo 

assimilados pelos países que os acolheram, perdendo seus traços distintivos em um 

breve espaço de tempo, à medida que os governos locais foram suprimindo seu status 

excepcional. Respondendo à pergunta colocada na introdução desta dissertação: depois 

de atravessar as fronteiras da França compartilhando uma única vontade – escapar da 

intransigência de seus opositores – as ambições dos refugiados não permaneceram 

unânimes. 

 

Os romances de Veiras e Foigny pareciam anunciar, ainda na década de 1670, 

um profundo pessimismo com o futuro da ‘comunidade’ dos refugiados. Desta forma, 

La terre australe connue (1676) e Histoire des Sévarambes (1677-79) não são ‘utopias 

huguenotes’, pois renunciam ao imperativo de propor uma solução concreta para o 

cenário infausto enfrentado por seus correligionários. Evidentemente ocorreram 

tentativas de restituir o grupo, ou de ao menos restabelecer sua antiga condição de 

religião tolerada na França toute catholique de Luís XIV. No entanto, propostas como o 

milenarismo de Jurieu e a apologia à tolerância de Bayle mostrar-se-iam fadadas ao 

fracasso. A iniciativa mais interessante foi a república insular huguenote de Henri 

Duquesne, uma saída aparentemente completa para os múltiplos anseios e inquietações 

dos exilados, podendo ser considerada uma verdadeira utopia huguenote. Mesmo sem 

ter alcançado sucesso, o projeto da ilha do Éden corroborou o impulso migratório dos 

reformados franceses em direção à América do Norte e África do Sul, movimento 

acentuado na década de 1680, inegavelmente enquadrado na dinâmica das políticas 

coloniais de países como a Inglaterra e Holanda e que, muito mais do que liberdade 

religiosa, oferecia o sonho de uma condição material mais favorável. 
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