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Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o conflito entre a beleza e a bondade, 

que se desdobra numa oposição entre a inutilidade e a utilidade, na obra da poetisa portugue-

sa Adília Lopes. Discutem-se então os riscos da valorização da bondade no que diz respeito à 

política e à ideia de salvação do mundo.
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Abstract: This article aims to analyze the conflict between beauty and goodness, which 

unfolds in an opposition between uselessness and utility, in the work of the Portuguese poet 

Adília Lopes. The risks of valuing goodness with regard to politics and the idea of salvation 

of the world are then discussed.
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O fim e o começo
Um poema do livro Z/S, de Adília Lopes, publicado em 2016, diz:

Porque somos apenas

animais acossados

na luta pela sobrevivência

escrevemos as cavernas

e os cadernos

(Lopes 2021: 766)
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Como é frequente na obra da autora, esses versos respondem a uma fala anterior, 
neste caso, de Sophia de Mello Breyner Andresen, na atribuição do grande prémio de 
Poesia ao Livro Sexto, em 1964, quando dizia:

Mesmo que fale somente de pedras ou de brisas, a obra do artista vem sempre dizer-nos 

isto: que não somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, mas que so-

mos, por direito natural, herdeiros da liberdade e da dignidade do ser. (2015: 894)

O discurso de Sophia era uma reflexão sobre a obra de arte, em geral, e sobre a 
poesia, em particular, feita no contexto da entrega de um prêmio, atribuído duran-
te o salazarismo, por um júri composto de escritores comprometidos com a luta de 
oposição ao fascismo e ligados, pelo menos num caso específico — o de Alexandre 
Pinheiro Torres —, ao movimento neorrealista. A preocupação de Sophia então, em 
1964, era fazer uma defesa da poesia, libertando-a da exigência de um compromisso 
imediatista. Nesse mesmo discurso Sophia afirma que a poesia é uma moral e que a 
busca da justiça é uma coordenada fundamental de toda obra poética. Isso equivale 
a dizer que a poesia não está subordinada a uma moral, pois ela, no seu justo peso 
das sílabas, já é intrinsecamente uma moral e não deve submeter-se a critérios exte-
riores. A justiça deixa assim de ser entendida como um valor moral e abstrato e se 
torna um valor concreto, a justa medida. Na sua reflexão, Sophia recorre a exemplos 
de muitas épocas diferentes: desde a poesia de Homero ao teatro grego e à pintura 
de Amadeo de Sousa Cardoso.

A resposta que Adília Lopes lhe dá décadas depois se afina com uma consciência 
do fim que parece permear o trabalho dessa autora, que começa a publicar nos anos 
80 do século XX. Se a obra de Sophia é em parte orientada por um desejo de utopia, 
uma busca do futuro na qual se restabeleça uma relação inaugural como a que havia 
no passado, um desejo de construção, as quatro décadas que separam a estreia das 
duas escritoras se fazem notar numa consciência mais aguda do fim na obra de Adí-
lia Lopes, que chega a dizer: “Estamos a perder o mundo. É o Apocalipse. Resta-nos ir 
chuleando os trapinhos, os papelinhos, para que o mundo não se desfie todo de uma 
vez” (Lopes 2021: 862). Ou ainda, como vimos inicialmente, na ideia de que somos 
apenas animais acossados na luta pela sobrevivência.

Beleza versus bondade
No contexto da obra de Adília Lopes, a consciência do fim do mundo parece re-

lacionada com o que ela caracteriza como sendo um tempo de “horror económico” 
(Lopes 2021: 437), tempo no qual o dinheiro se sobrepõe a todos os outros valores, 
desfazendo-os. E onde a lógica financeira se estende a todas as áreas da vida. Dessa 
consciência decorre por vezes um desejo ou uma necessidade de salvar o mundo. E 
para isso parece haver dois caminhos alternativos que não raro entram em conflito: 
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a beleza e a bondade. Se a aposta na beleza fazia parte da resposta de Sophia ao seu 
tempo e aos horrores de então — numa retomada da associação clássica entre o bom, 
o belo e o verdadeiro —, a beleza parece, por vezes, objeto de um certo “peso na cons-
ciência”, uma certa culpa, na obra de Adília Lopes.

A pergunta por uma beleza que nos salve é formulada num poema em prosa de 
Le Vitrail la Nuit A Árvore Cortada. E o início mesmo do poema já responde negati-
vamente à pergunta: “Não, não há uma beleza que nos salve. Só a bondade nos salva.” 
(Lopes 2021: 599). A beleza e a bondade se opõem aqui como a utilidade e a inutilida-
de. O que é bom é bom para algo, neste caso, bom para nos salvar, enquanto a beleza 
pouco poderia fazer nesse sentido, pois não serve a qualquer fim prático.

O poema em prosa oscila entre esses dois polos: a contemplação deslumbrada 
do Anjo da Anunciação de Fra Angelico num cartão de Natal da Unicef e a lembrança 
da amiga que lhe enviou o cartão. A beleza do Anjo de Fra Angelico faz com que se 
possa rezar diante dele, o que o torna um objeto de contemplação, de culto quase. 
Mas traz também o pensamento de que Fra Angelico não é mais uma pessoa viva com 
quem se possa beber café, como a amiga que enviou o cartão.

Esse pensamento, a favor da bondade, contra o sofrimento e muitas vezes até 
contra a arte se repete ao longo dessa obra que, no entanto, é também um grande 
testemunho de sensibilidade à arte e de amor a ela, de que a própria relação com o 
Anjo de Fra Angelico ou mesmo a frase de Sophia são um exemplo.

A bondade, em Adília Lopes, se aproxima de um conjunto de valores cristãos, 
entre os quais se inclui também a caridade. A questão aqui é que essas duas noções 
têm a ver com um desprezo pelo mundo visível. A crítica à supervalorização da apa-
rência, da beleza física das pessoas, do sex-appeal é também constante na obra de 
Adília, que se ocupa em denunciar como a vida das pessoas está dominada pela ideia 
do valor de mercado e por uma espécie de bolsa de valores sexual, em que o sexo está 
intimamente relacionado a um capital de charme que cada indivíduo teria e que lhe 
garantiria o bom êxito na vida. Isso se mostra em diversas passagens da sua obra, 
como, por exemplo, no título do livro César a César, publicado em 2003, que refere 
especificamente o episódio da vida de Cristo em que, confrontado pelos discípulos 
a respeito do pagamento de impostos, ele diz “dai, pois, a César o que é de César, e a 
Deus o que é de Deus.” E Adília comenta, ao explicar o título do seu livro: “No episódio 
bíblico, e cristão, o que luz é uma moeda com a efígie de César. O que luz, de facto, 
mas mais ocultamente, é Jesus ser descrito como aquele que não olha às aparências” 
(Lopes 2021: 972).

Mas, a despeito da relevância dessa crítica que faz ao nosso tempo, cada vez 
mais dominado por imagens e pelo culto às aparências, estamos em crer que é preci-
so insistir em que a bondade é um valor que também é preciso pôr em questão.
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Bondade versus esfera pública
O interesse pela bondade como possibilidade de salvação nos leva ao cristianis-

mo. Foi ele o responsável pelo surgimento da bondade como um valor que organiza 
a vida pessoal e social. E, ao contrário da beleza, da excelência, da destreza — valori-
zadas na Antiguidade greco-romana —, a bondade, ao aparecer, deixa de o ser. Para 
esclarecer esse ponto, retomamos aqui a reflexão de Hannah Arendt em A Condição 
Humana:

A única atividade que Jesus ensinou, por palavras e atos, foi a atividade da bondade; e a 

bondade contém, obviamente, certa tendência de evitar ser vista e ouvida. A hostilida-

de cristã em relação à esfera pública, a tendência que tinham pelo menos os primeiros 

cristãos de levar uma vida o mais possível afastada da esfera pública, pode também ser 

entendida como consequência evidente da devoção às boas obras. Pois é claro que, no 

instante em que uma boa obra se torna pública e conhecida, perde o seu caráter especí-

fico de bondade, de não ter sido feita por outro motivo além do amor à bondade. Quando 

a bondade se mostra abertamente já não é bondade, embora possa ainda ser útil como 

caridade organizada ou como ato de solidariedade. Daí: “Não dês tuas esmolas perante 

os homens, para seres visto por eles”. A bondade só pode existir quando não é percebida, 

nem mesmo por aquele que a faz; quem quer que se veja a si mesmo no ato de fazer uma 

boa obra deixa de ser bom; será, no máximo, um membro útil da sociedade ou zeloso 

membro da Igreja. Daí: “Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita”. 

(2003: 84-85)

A solidariedade, a filantropia, pelo seu caráter público, não se confundem com a 
bondade. Ambas existem, e são necessárias sobretudo onde não há distribuição equi-
tativa de recursos, acesso universal a saúde, educação e moradia, respeito às mino-
rias, segurança social, pois a filantropia consiste numa pequena mitigação dos efei-
tos da acumulação de capital própria do sistema capitalista, sem nunca desafiá-lo.

Mas a questão ultrapassa a nossa época e ultrapassa o próprio capitalismo. Ela 
vai às raízes da cultura ocidental, pois desafia a própria possibilidade de esfera pú-
blica, de reunião de indivíduos, de vida em comum. Um dos perigos da bondade é que 
ela não só não pertence à esfera pública, que é a esfera do aparecer, como ameaça 
destruí-la:

As boas obras, por deverem ser imediatamente esquecidas, jamais podem tornar-se par-

te do mundo; vêm e vão sem deixar vestígios; e positivamente não pertencem a este 

mundo. 

É este caráter extramundano das boas obras que faz do amante da bondade uma figura 

essencialmente religiosa e torna a bondade, como a sabedoria na antiguidade, uma qua-

lidade essencialmente inumana e sobre-humana. [...] 
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Como modo sistemático de vida, portanto, a bondade não é apenas impossível nos con-

fins da esfera pública: pode até mesmo destruí-la. Talvez ninguém tenha percebido tão 

claramente essa qualidade destrutiva da bondade quanto Maquiavel que, em famosa 

passagem, tem a ousadia de ensinar aos homens “a não serem bons.” Não é preciso 

acrescentar que ele não disse nem pretendia dizer que se deva ensinar homens a serem 

maus [...] . A maldade que deixa o seu esconderijo é impudente e destrói diretamente o 

mundo comum; a bondade que sai do seu esconderijo e assume papel público deixa de 

ser boa: torna-se corrupta em seus próprios termos e levará essa corrupção para onde 

quer que vá. (ibidem: 86-88)

No mundo moderno não faltam exemplos dessa corrupção. Em nome do Bem, 
foram cometidas as maiores atrocidades da história da humanidade, como a colo-
nização, a escravidão, a catequização dos povos originários das Américas, muito in-
felizmente ainda em curso, agora, não mais por mãos católicas, mas por mãos pro-
testantes, valendo-se dos mesmos argumentos e de uma suposta primazia do Bem 
contra o Mal.

Contemporaneamente também, no Brasil, com certeza, não é preciso ir longe 
para ver quanta destruição causam as obras feitas em nome da bondade ou pelo au-
tointitulado “cidadão de bem”. Em nome da família, desrespeita-se a educação e a 
liberdade de cátedra de professores, que se veem obrigados a discutir com os pais 
de seus alunos sobre a bibliografia a ser adotada nas escolas. Em nome da moral e 
dos bons costumes, censuram-se obras de arte dentro de museus, teatros, livrarias 
e espaços culturais. E porque há prioridades mais urgentes, como a de obter lucro, 
abandonam-se e destroem-se acervos artísticos e culturais, que foi preciso séculos 
para construir. Em nome da defesa dos animais, perseguem-se as religiões de matriz 
africana, tachadas de primitivas, e fecham-se os olhos para a sua imensa riqueza e 
diversidade cultural.

Se a obra de Adília Lopes parece revolucionária ao falar contra o culto das apa-
rências num país laicizado como é o Portugal que se vem construindo depois do 25 
de Abril de 1974, não nos podemos esquecer que o remédio que oferece — a bondade 
— é também um perigoso veneno. 

A bondade pode ser um instrumento de manutenção do status quo. A justiça é o 
que efetivamente pode transformar. No capítulo dedicado ao papa João XXIII de seu 
livro Homens em Tempos Sombrios, Hannah Arendt relata um episódio em que um 
trabalhador do Vaticano se queixa com Sua Santidade a respeito do próprio salário, 
em função do número de bocas por alimentar em casa. O papa então ordena que o 
salário do trabalhador seja aumentado, ao que os cardeais respondem dizendo que 
isso só seria possível com a redução das verbas destinadas à caridade. E João XXIII 
confirma a redução, pois “a justiça está antes da caridade” (Arendt 1991: 83).
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Outras respostas que Adília Lopes nos dá
A própria obra de Adília Lopes nos dá outras respostas a essa questão. O poema 

que começamos por citar, que aproxima as cavernas e os cadernos num contexto de 
acosso na luta pela sobrevivência, nos leva de imediato para as pinturas pré-histó-
ricas feitas em cavernas, e descobertas na Europa desde o final do século XIX e até 
recentemente, nas cavernas de Altamira, Lascaux e Chauvet. (Sobre as cavernas com 
pinturas rupestres no Piauí, no Brasil, nos parques da Serra da Capivara e das Sete Ci-
dades, infelizmente, não podemos falar pelos motivos referidos acima: abandono ou 
destruição em nome do Bem ou de necessidades mais prementes.) O mesmo universo 
parece convocado num outro poema, que é também uma arte poética: “Não escrevo 
para me dizer. Escrevo para fazer inscrições, desenhos.” (Lopes 2021: 664).

No contexto de maior opressão pela necessidade, os ancestrais do ser humano 
dedicaram-se a criar pinturas que, aos nossos olhos contemporâneos, são das maio-
res obras de arte que há. Em O Nascimento da Arte, Bataille escreve:

Se entrarmos na caverna de Lascaux, somos constrangidos por uma forte sensação que 

não temos à frente das montras onde estão expostos os primeiros restos dos homens 

fósseis ou seus instrumentos de pedra. Esta mesma sensação de presença — de clara e 

ardente presença — é que as obras-primas de todos os tempos nos dão. (2015: 17)

No poema de Z/S, no que diz respeito à penúria e à necessidade, somos compa-
rados aos indivíduos que viveram na Pré-História. Se uns desenhavam cavernas, nós 
escrevemos cadernos. Além da referência a Sophia, que explicitamos antes, a quem o 
poema responde, ele responde ainda a uma outra concepção: a de arte como algo que 
só é possível quando a sobrevivência está garantida, ou quando a miséria material 
não está presente. Da forma como Adília Lopes põe a questão, é justamente porque 
a sobrevivência não está garantida que precisamos não só de pão e de abrigo, mas 
também de beleza, de imaginação, de obras de arte.

Bataille refere ainda a ternura fraterna que as obras feitas pelo ser humano são 
capazes de suscitar. Esse sentimento, despertado pela beleza, tão suspeita de não 
servir para nada, é o que parece estar também numa resposta de Adília Lopes a uma 
entrevista, na qual dizia: “A obra de arte é positiva, não é vingativa e não quer fazer 
justiça. Vejo mais a obra de arte como o jantar que Babette prepara na Festa de Ba-
bette: reúne, vivifica, constrói, e sara feridas”.2

Na novela de Karen Blixen, “A festa de Babette”, a protagonista prepara “um au-
têntico jantar francês” para celebrar o aniversário do falecido deão da cidadezinha 
norueguesa onde se foi refugiar. No ambiente protestante do lugar, os membros da 
seita fundada pelo deão, tomados pela fé cristã e a bondade, “renunciavam aos pra-
zeres deste mundo, pois a terra e tudo que continha para eles não constituíam senão 
um tipo de ilusão, e a verdadeira realidade era a Nova Jerusalém à qual aspiravam” 
(Blixen 2006: 25).
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Quando recebe um prêmio de dez mil francos na loteria, Babette, a cozinheira 
francesa, pede às irmãs, filhas do deão, que a deixem preparar o jantar do aniversário 
do falecido pai destas. O jantar preparado por Babette, então, consome, além dos 
seus esforços, os dez mil francos que havia ganhado na loteria. Às irmãs parece uma 
loucura gastar “seu precioso dinheiro com comida e bebida”. No entanto, o jantar, 
com todo o requinte de um restaurante de luxo, é capaz de soltar as línguas dos co-
mensais, “erguê-los do solo, para uma esfera mais pura e elevada”, fazê-los sentirem-
-se cada vez mais leves, encher os aposentos da casa de uma luz celestial, fazer o 
próprio tempo fundir-se na eternidade, tornar cada um dos membros da comunidade 
uma criança pequena (cf. Blixen 2006: 51-57). 

A escolha do jantar de Babette como metáfora para a obra de arte — metáfora 
aliás já anunciada no próprio texto de Karen Blixen — revela uma compreensão da 
arte como algo que nada constrói de tangível, durável ou mesmo de útil. Aparente-
mente o que prevalece é o dispêndio, o gasto: de dinheiro, de energia, de tempo. O 
produto de tanto esforço e dedicação é consumido numa noite. Logo após a cele-
bração, não há restos que permaneçam para contar a história. O que fica é apenas o 
clima harmonioso que a experiência de prazer e beleza do jantar propiciou, o êxtase 
de cada uma daquelas pessoas de vidas antes tão empobrecidas. O jantar de Babette 
não tem propriamente utilidade, mas é uma experiência transformadora, uma inter-
venção na vida da comunidade protestante.

Para concluir
A referência à novela de Blixen elucida um tipo de reelaboração do cristianismo 

feito por Adília Lopes. A atenção ao pequeno, ao prosaico e a sensibilidade ao sofri-
mento presentes em sua poesia estão de acordo com certo espírito cristão. Mas é 
como se Adília intensificasse a atenção ao mundo terreno e não idealizasse um mun-
do eterno, como faz a religião cristã, na qual a vida após a morte é a que realmente 
importa. Não se trata de negar o tempo em busca da eternidade, trata-se de habitar o 
tempo. Como artista que é, não pode deixar de estar atenta ao sensível.

Pensamos de início numa oposição entre a beleza e bondade relacionando-a com 
a oposição entre inutilidade e utilidade. Terminamos por mostrar que a beleza talvez 
seja útil num sentido outro, de criação de laços, de ampliação da sensibilidade ou até 
de resistência a uma lógica economicista. Se por um lado a bondade não pode ser 
o antídoto para a perda do mundo — porque as próprias noções de bondade ou de 
salvação são um problema —, por outro lado há algo que parece uma necessidade hu-
mana vital e que comparece desde o surgimento do Homo sapiens: a arte, a cultura, a 
beleza, que atribuem sentido ao tecido esgarçado da vida. 
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