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As religiões da humanidade devem ser classificadas 
entre os delírios de massa desse tipo [do tipo que tenta 
obter uma certeza de felicidade e uma proteção contra 
o sofrimento através de um remodelamento delirante 
da realidade]. É desnecessário dizer que todo aquele 
que partilha um delírio jamais o reconhece como tal. 
 
Sigmund Freud, O Mal-Estar na Civilização 
 

 
1 A imagem do santo 
 
 Giovanni di Pietro di Bernardone (1181 1226), mais conhecido como 
São Francisco de Assis, um frade católico e místico italiano do século XIII, 
passou à história como fundador da ordem religiosa que leva seu nome e como 
possuidor de muitas virtudes, sobretudo humildade, associada a uma opção 
intransigente pela pobreza (sua própria e alheia) e amor por todas as coisas 
do mundo natural, especialmente pelos animais.  
 
sempre exerceu enorme fascínio nas artes plásticas e 

(1877  1962) dedicou ao santo (HESSE, 2019, p. 72).  
 De fato, as representações de Francisco acompanham toda a história da 
pintura ocidental, desde os célebres afrescos que Giotto (1267 1337)  o 
principal representante do Gótico e introdutor da perspectiva na pintura  
executou em Assis, até os trabalhos de pintores modernos, como Sir Stanley 
Spencer (1891 1959), famoso por representar cenas bíblicas ambientadas em 



 
 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS 
n.15, 2022, jan.-jun., 2022  ISSN 2359 3679 

 
  79 

sua região natal (Cookham, Inglaterra), passando por Jan Van Eyck (1390
1441; Gótico no Norte; aprimorou e introduziu na Europa a técnica da pintura 
a óleo, usada por chineses e indianos budistas nos séculos V e X), Giovanni 
Bellini (1430 1516; Renascença Veneziana), El Greco (1541 1614; 
Renascença Tardia) e os barrocos Caravaggio (1571 1610) e Francisco de 
Zurbarán (1598 1664). Os trabalhos rememoram cenas diversas da vida ora 
conturbada ora piedosa de Francisco  o abandono da casa paterna, a 
renúncia aos bens materiais, momentos de prece e penitência, seu pedido a 
Roma de reconhecimento da ordem dos Frades Menores, encontros com (a 
futura Santa) Clara, sua (pretensa) estigmatização, seus dias finais e sobretudo 
seu contato íntimo e amoroso com os animais.  
 A história de São Francisco é por si mesma cinematográfica, de forma 
que muitos realizadores se debruçaram sobre os fatos mais conhecidos e 
populares de sua vida, destacando-se os trabalhos dos italianos Roberto 
Rossellini (Francisco, Arauto de Deus, 1950) e Franco Zeffirelli (Irmão Sol, Irmã 
Lua,1972). 
 Na literatura, a vida de São Francisco foi descrita ao longo de vários 
séculos. A Primeira Vida, espécie de hagiografia oficial, foi redigida apenas dois 
anos após sua morte (1228) por Tomás de Celano, atendendo a uma ordem 
expressa do papa Gregório IX (SABATIER, 2011). Cenas selecionadas de sua 
vida e dos frades que o acompanhavam na Porciúncula, no Mosteiro de São 
Damião e em suas peregrinações foram reunidas no que veio a ser conhecido 
como I Fioretti di San Francesco (As Pequenas Flores de São Francisco), um 
florilégio que resume incontáveis manuscritos e numerosas edições baseadas 
inicialmente em Actus beati Francisci et sociorum eius Feitos de São Francisco 

Montegiorgio (SABATIER, 2011). Segundo Paul Sabatier (2011, p. 511), o 
maior estudioso da vida de Francisco, que reuniu todos os trabalhos 
anteriores, acrescentando-

 
 

As narrativas são lendárias, transformadas, exageradas, 
at  falsas se alguém quiser, mas h  alguma coisa que 
elas nos dão com um colorido de uma vivacidade e de 
uma intensidade que buscaríamos em vão em outros 
lugares: o meio em que Francisco viveu. H  palavras que 
nunca foram pronunciadas, fatos que não aconteceram, 
mas a alma e o coração dos primeiros franciscanos 
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foram mesmo o que aí ficou pintado. (SABATIER, 2011, 
p. 512-513)  

  
 As pesquisas de Sabatier começaram a ser divulgadas em 1898, tendo 
sido interrompidas em 1918, com a morte do autor. Sua versão para A Vida de 
São Francisco de Assis alcançou enorme sucesso, tendo merecido, até 1931, 
quarenta e três edições em todas as línguas europeias, cabendo a ninguém 
menos que Liev Tolstói sua tradução para o russo. Surpreendentemente, o 
livro entrou para o Index de obras proibidas pela Igreja: Sabatier era 
protestante calvinista e pastor. 
 A grande admiração do jovem Hermann Hesse por São Francisco de 
Assis trouxe à luz em 1904  mesmo ano em que já a havia confessado ao 
mundo no romance Peter Camenzind  uma pequena biografia de seu ídolo. 

nostalgia do próprio Hesse pela pura natura, é uma adesão inigualável ao amor 
incondicional de Francisco de Assis pela natureza e por todas as criaturas de 
Deu  (HESSE, 2019, p. 74) Contudo, Hesse logo considerou aquela biografia 

(HESSE, 2019, p. 6) 
 É ainda Wagner quem nos informa que, na literatura moderna, o pater 
seraphicus encontrou ressonância multifacetada, desde a ideologia e a mística 
de Rainer Maria Rilke, a alegoria simbólica de Carl Zuckmayer, passando pela 
apologética cristã de Gilbert Keith Chesterton, a mentalidade religiosa de Felix 
Timmermann e o senso de tradição cristã de Reinhold Schneider, até a 
cosmovisão ético- (HESSE, 2019, p. 72). 
 Em sua Carta Encíclica  Sobre o cuidado da casa comum  
dedicada a alertar os povos sobre os problemas relacionados à degradação dos 
ecossistemas da Terra e à necessidade de conservação de toda a vida nela 
engendrada (em alguns pontos, espantosamente evolutiva, ecológica, 
conservacionista e preocupada com o bem-estar animal)  Jorge Mario 
Bergoglio, o 266° papa da Igreja Católica, explica a escolha de seu nome como 
Sumo Pontífice: Tomei o seu nome por guia e inspiração. Acho que Francisco 
é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia 
integral. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais 

 (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 16). 
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2 A metaficção de Saramago 
 
 
ateu convicto e contumaz detrator do catolicismo como o divino José Saramago 
parece ter escapado de seu fascínio, embora cumpra lembrar que, na peça que 
ora analisamos, tenha transformado o santo em homem, como lhe é peculiar. 
Saramago escreveu A Segunda Vida de Francisco de Assis em 1987 
(SARAMAGO, 1998), inspirado (melhor seria dizer, indignado) pelo que 
presenciou o 
claustro da imponente Basílica de São Francisco de Assis
franciscanos, los de la pobreza, vendiendo estampitas, crucifijos, rosarios y 
todo eso. Esto me sent  fatal. Esto no puede ser. Yo lo he tomado como un 
insulto a San Francisco de Ass s , 2011, p. 176).  
 De volta a Lisboa, foi-lhe sugerido que transformasse essa indignação 
em uma peça de teatro. Aceitou a sugestão, criando o enredo que pode ser 
assim resumido: Francisco aparece subitamente nas dependências de sua 
companhia em pleno século XX, encontra as coisas mudadas, a companhia 
transformada em uma empresa que visa lucros, uma mudança imperativa por 
força dos tempos. Encontra ali personagens de sua vida passada: seu pai 
(Pedro), exercendo a função de diretor geral, seus companheiros de Ordem  
os antigos freis Elias (presidente da companhia), Leão, Masseo, Junípero 
(conhecido também como Genebro ou Genièvre) e Bernardo (um homem rico 
da época, que teria distribuído sua fortuna aos pobres ao juntar-se a 
Francisco), além de um elemento desconhecido, Gil, todos estes membros do 
conselho  e algumas mulheres importantes (mas que ocupam funções 
subalternas): sua mãe (Pica), como chefe das secretárias Clara (sua amiga e 
potencial amante), Inês (irmã mais nova de Clara; Francisco teria feito uma 
tonsura em seu cabelo de menina de 14 anos, provocando a fúria da família) e 
Jacoba (uma mulher abastada e devota que acompanhou Francisco até a morte 
e que teria ganho dele uma ovelha que balia para acordá-la para a missa). 
Francisco tentará a todo custo fazer com que a ordem/empresa retorne ao seu 
estado de pobreza, mas não conseguirá; tentará então destrui-la, pedindo a 
ajuda dos pobres. Essas informações históricas foram retiradas de Sabatier 
(2011), fonte em que Saramago deve ter bebido com imenso prazer e para 
nosso grande proveito. 
 Para os fins deste artigo, não é necessário revelar o desfecho da peça, 
embora eu acredite que um livro que não resista a um spoiler não mereça ser 
lido.  
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3 A empáfia do santo 
   
 A admiração de Saramago por São Francisco é confirmada na 
declaração abaixo (AGUILERA, 2010, p. 119-120): 
 

O cristianismo, para além daquilo que trouxe  e trouxe 

, deu lugar a uma arte que 
atingiu as mais excelsas alturas, na pintura, na música, 
na poesia, na arquitetura, na escultura. Produziu tipos 
humanos admiráveis, um s. Francisco de Assis.  

 
 (Não se iluda, piedoso leitor, na sequência dessas frases Saramago dirá: 
Mas há o outro lado da balança: o sangue, o sofrimento, a angústia, a renúncia, 

o pecado. É uma religião de onde a alegria está ausente, ou então há um certo 
 

  Apesar de admirá-la, Saramago nos apresenta uma figura vaidosa  
por vezes delirante  e autoritária, frequentemente agressiva. Vejamos as 
cenas nas quais baseamos essa afirmação.1 

 Assim que surge em cena, repentinamente, como que caído do céu (ou 
saído do túmulo), antes mesmo que sua presença tenha sido percebida por 
outros personagens, Francisco depara-se com um cabide suspenso, olha-o com 

-se a si 
-se-á ao final da cena em 

que Francisco ordena (grosseiramente) à mãe, a quem acaba de revelar-se, que 
vá chamar Elias. Quando a mãe deixa a sala, Francisco volta-se para o cabide 

Saramago parece querer mostrar ao leitor/espectador um delírio de vaidade 
de Francisco, como se estivesse comparando-se a Cristo. 
 Nessa mesma cena, Francisco reclama da falta de amor da mãe no 

PICA: Cresceste muito, mal te reconheço. Não tenho braços 
que cheguem para ti. FRANCISCO: Nunca os tiveste suficientes. E não por ser eu 

 
 Diversas falas de Francisco são autoritárias, exigindo obediência de 
Elias [    Obedece-me. 

 (p.  Basta de conversa. Exijo que se reúna o 
   186)] e até 
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à primeira palavra, executai a ordem recebida, sem esperar que vo-la repitam. 
 203). 

 Diz a Clara que, para tomar o poder da companhia, pretende demitir seu 
 Não precisamos de diretor-geral. 

Já compreendi que houve mudanças. Outras haverá. E a primeira delas será 

 Vou tomar o lugar de Elias. [...] Com levantar-se um homem e sentar-
se outro se apagarão erros e mentira  178). 
 Na primeira reunião do conselho da empresa de que participa, saúda a 

 Se mais alguém 
aqui se encontra, não conheço. Decerto saudaria meu pai, quem o duvida, mas 
o único pai que tenho é o que está no céu  183). 
 Perde a votação para substituir Elias, vendo frustrada sua tentativa de 
assumir a direção da companhia para destruí-la. O pai não consegue conter sua 

PEDRO: (Exultando.) Perdeste. Dobra a tua 
manta e volta aos caminhos do mundo. Vai pregar a pobreza aos pobres. Some-
te da minha vista, não tornes mais aqui. Talvez seja por não poder amar-te que 

 188). 
 Diante de tal veredito, é convidado a retirar-se. Utiliza-se então de um 
último artifício, fingindo-  Ainda não. Agora peço humildemente 
que me readmitam, peço a minha readmissão na companhia, como simples 

 188).  
 Para surpresa geral e o pasmo de Pedro, Elias põe em votação a 
readmissão de Francisco, não como um simples agente, mas como membro do 
conselho, com todos os direitos inerentes à posição. Com voto de Minerva, 
Elias desempata a votação e reintegra Francisco; em seguida, dirige-se a Pedro: 
ELIAS: Entregarás a Francisco um hábito e mandarás pôr ali mais um cabide. 

PEDRO: Antes o poria a ele numa cruz. ELIAS: Não deves perder o sentido das 
proporções, Pedro. Um cabide é quanto basta. Por que teria Francisco mais do 

 
 Francisco orgulha-se da FRANCISCO: O homem será 
homem plenamente quando, tendo atingido a suprema pobreza, a suprema 
desnudez, ainda for capaz de sobreviver como homem. PEDRO: (Subitamente 
compreensivo.) Talvez venhas a aprender então que não é possível chegar aí e 
continuar a ser homem. FRANCISCO: (Apaixonado.) Eu cheguei. PEDRO: 
(Lentamente.) Homem, é o que tu já não és. (Pausa.) Sai daqui. Ao pé do teu 
orgulho, sou a  
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 Respondendo à surpresa de Leão e Junípero diante do fato de o 
conselho tê-lo encarregado de preparar os agentes, orgulha-se da própria 
capacidade doutrinária (p.  Sempre fui muito bom em doutrinar 
pessoas, lembra-te? [...] É isso, sempre fui muito bom. Com perdão da 

 
 Faz mea culpa, confessando-se não inocente (p.  A única 
maneira de ficar inocente é morrer cedo. [...] E fui eu, realmente, inocente? 
Pode-
contemporizar, lembrando-lhe que parte da culpa da desavença passada coube 
ao pai, mas Francisco, em um arroubo de lucidez, argumenta que, ao contrário 

depois lhe demonstrei amor, sequer -197). 
  Alguém deverá 

 Pedro 
morreu. Pedro morreu. (Para Francisco.) Teu pai está morto. Assassinado. 
(Pausa.  
  É demasiado tarde. Seria a 

p. 215), mesmo assim considera-  Julguei que poderia fazer tudo 
isto sozinho, que a minha autoridade de fundador seria suficiente, que aquele 

- -
apagariam todas as outras que, passando o tempo, fizeram da virtude vício. 
ELIAS: Gabas-te de virtuoso? FRANCISCO: Apenas me louvo de ser pouco 

 
 Francisco redime-se ao final, abandona suas convicções e seus delírios 
de santidade e readquire sua humanidade. 

Ao conhecer a história dos personagens reais recorrendo a Sabatier 
(2011), entendemos a relação conflituosa que Saramago fez Francisco 
estabelecer com o pai e com Elias. O ódio trocado entre pai e filho originou-se 
da recusa daquele em aceitar que este houvesse abandonado a casa e os 
negócios paternos para dedicar-se aos pobres; a cena em que Francisco renega 
seu pai terreno foi representada por vários pintores da tradição ocidental, 
incluindo o próprio Giotto, sempre como um elogio à sua dedicação irrestrita 
à Igreja e à sua missão, que acreditava santa. Hesse (2019, p. 25) talvez exagere 

espancou-o, torturou-o e encarcerou-o num canto escuro da casa. Depois de 
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alguns dias, com a ajuda da mãe, Francisco co
que a rivalidade entre pai e filho foi de fato levada a extremos. 
 A disputa constante com Elias pode ser entendida quando Sabatier 
(2011) nos fala do caráter de Frei Elias: 
 

Instruído e enérgico, desejoso de ter o primeiro papel na 
obra da reforma religiosa, quando impediram de 
antemão o seu plano quanto à maneira de realizá-lo, foi 
direto a seu escopo, meio político, meio religioso. [...] 
Leão, Junípero, Egídio e tantos outros representam o 
espírito de liberdade, a religião dos simples e dos 
humildes, Frei Elias representa o espírito científico e 
eclesiástico, a prudência e a razão. [...] Colocou Frei Elias 
à frente da Ordem. As sessões foram presididas por Frei 
Elias, aos pés do qual estava sentado Francisco, que 
puxava sua túnica quando tinha alguma coisa para dizer 
aos frades. (SABATIER, 2011, p. 278-279, 342) 

 
 Comentando o relato da vida de Francisco encomendado a Celano, 

desta biografia é o quadro que ela nos traça dos relacionamentos de Frei Elias 
com o fundador da Ordem: temos a impressão muito nítida de que Elias teria 
sido designado por Francisco para sucedê-
e foi em cima de suas informações que o 
seguida acreditar ser exagerada a crença de que Francisco tenha passado seus 

tendências cuja fonte Francisco nem percebeu. Parece que ele levou para o 

melancolia. 
 Vê-se, assim, que Saramago escolheu os personagens com precisão, 
concentrando as atitudes agressivas de Francisco em seus desafetos da vida 
real: o pai, no começo da vida monástica, e Elias, ao seu final. 
  
4 A crítica de Aldous Huxley 
 
 Essa visão de um Francisco orgulhoso, carente de humildade, que 
permeia todo o texto de Saramago (com as raras exceções indicadas acima) e 
que inexplicavelmente parece contrariar a imagem positiva que fez do santo, 



 
 

REVISTA DE ESTUDOS SARAMAGUIANOS 
n.15, 2022, jan.-jun., 2022  ISSN 2359 3679 

 
  86 

foi antecedida em algumas décadas pela crítica penetrante de Aldous Huxley. 
Todas as citações seguintes de Huxley referem-se ao ensaio Francisco e 
Gregório ou As Duas Humildades , parte da coletânea originalmente publicada 
em 1929 (Do what you will) (HUXLEY, 1968). 
 

 (HUXLEY, 1968, p. 
151) (p. 
151)
serei adorado pelo mundo inteiro. [...] Sei que me tornarei um grande 

 (p. 152, 155) Nem mesmo Hesse (2019) pode esgueirar-se da 
 glória mais nobre e a honra 

verdadeira, falando muito de sua intenção de se tornar príncipe e senhor com 
(HESSE, 2019, p. 19) 

 Consta que Francisco encomendou um suntuoso equipamento de 
cavaleiro errante e deixou Assis para incorporar-se a uma expedição; cavalgou 
apenas trinta quilômetros até Espoleto e voltou para casa. Enquanto Sabatier 
(2011) atribui seu retorno precoce à atmosfera de ridículo criada por seus 
nobres companheiros, Hesse (2019, p. 21) 
dia de viagem, o jovem ouviu a voz de Deus de tal maneira que seu coração 
estremeceu e desvaneceram-se as deliciosas imagens de prazer e vaidade que 
ele carregava dentro de si. Ninguém sabe o que lhe foi transmitido naquele 

interpretação de Huxley, porém, após esse fracasso ignominioso, teria 
encontrado na religião a oportunidade de conquistar a tão desejada glória 
pessoal.  
 alizado seus desejos de glória, jamais chegaria 
a ser canonizado, nem mesmo lembraríamos de seu nome, se ele houvesse se 

 (HUXLEY, 1968, p. 154).  Huxley vê em Francisco um 
homem de poder, que falava com autoridade e tinha dentro de si um daemon 
(um gênio pessoal, no sentido socrático): 
  

 Foi pelo caminho da simplicidade e da humildade que 
o Senhor me chamou. Foi por esse caminho que Ele me 
mostrou a verdade, a mim e aos que quiserem acreditar-
me e imitar-me. Não me faleis pois das regras de São 
Benedito, de Santo Agostinho, de São Bernardo, ou de 
qualquer outro, mas somente daquela que Deus, em sua 
graça, houve por bem me revelar, e por meio da qual Ele 
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me disse querer firmar um novo pacto com o mundo, 
que não trocasse por nenhum outro. Mas, por vossa 
ciência e por vossa sabedoria Deus vos confundirá. 
Quanto ao mais, confio em que Deus vos castigará. 
(HUXLEY, 1968, p. 154).  

 
 Huxley cita casos em 
que Francisco teria abusado de sua força pelo simples prazer de sentir-se 
poderoso, como no episódio em que teria obrigado Frei Bárbaro a comer 

brutalidade abusiva, 
elogia o uso mais nobre que, na maioria das vezes, Francisco fazia de sua força 

 a empregou contra o governo, anarquicamente, ou para rebaixar 
o orgulho e a untuosa beatitude dos ricos e dos sábios, tem-se de ficar 

 (HUXLEY, 1958, p. 155) e apieda-se 
da melancolia que o frade deve ter sentido quando, no final da vida, obrigado 
a renunciar a essa mesma força em nome da obediência, tentou persuadir-se 
de que agira com acerto submetendo-se à autoridade da igreja, mesmo 
sabendo, em seu íntimo, que sofismava, que traíra seu daemon:  Abandona-
se tudo o que se tem, perde-se a vida quando nos entregamos inteiramente nas 
mãos do Superior e lhe prestamos obediência. E quando o inferior vê coisas 
que seriam melhores ou mais úteis para sua alma do que aquelas indicadas 

 (HUXLEY, 
1968, p.155) 
 O tratamento humilhante que Francisco impôs a Frei Bárbaro teve-o ele 
na mesma medida no capítulo de 1220, quando, alijado da direção da ordem, 

ordem aprov  324)  
 Para Huxley, Francisco achava a humildade admirável desde que 
pudesse obedecer a sua própria vontade, mas submeter-se à vontade alheia 
era-lhe por demais doloroso. -se por princípio, voluntariamente, 
mortificar a própria carne e contrariar os instintos para afirmar a 

 
 Na única referência a Francisco de Assis em toda a extensa obra de 
Sigmund Freud, lê-se (grifo 
quem mais longe foi na utilização do amor para beneficiar um sentimento 
interno de felicidade.  
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 Não sabemos se Saramago conhecia esse ensaio de Aldous Huxley, mas 
não é difícil perceber que os relatos dos próprios cronistas da época e dos 
inúmeros comentadores e apologistas da vida de São Francisco, que 
atravessaram oito séculos, deixam transparecer imperfeições do caráter de 
Francisco  como vimos acima e como veremos a seguir , nada 

... um bom homem, 
bom até onde alguém, um ser humano pode ser bom; equivocado, na minha 

(POSTIGO ALDEMIL, 2011, p. 176) Neste ponto, 
poderíamos inverter a ordem dessas últimas 

  
  
5 Irmão sol, Irmã lua, Irmãs andorinhas, Irmão lobo ...  
  
 As organizações religiosas geralmente manifestam-se contra os maus-
tratos que o homem impõe aos animais, e algumas religiões têm uma longa 
história de oposição ao sofrimento. O Jainismo, por exemplo, baseia-se no 
princípio da não-violência (ahimsa) e acredita na metempsicose (doutrina da 
transmigração das almas), adotando, por isso, a dieta vegetariana e 
priorizando profissões que minimizam a perda de vidas, enquanto o Budismo 
enfatiza o bem-estar animal. No caso da tradição judaico-cristã, essa 
preocupação é recente (últimas décadas), pois aqui o homem ocupa um lugar 
especial na ordem da criação, tendo sido criado à imagem e semelhança de 
Deus, e sendo, portanto, superior aos animais. Essa relação assimétrica entre 
o homem e os animais tem origem remota no texto que embasa as três religiões 
monoteístas (o Pentateuco), já que Moisés, nas primeiras páginas do Gênesis, 
revela a seu povo: Disse também Deus: Façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança, o qual presida aos peixes do amar, às aves do céu, às bestas, e a 
todos os répteis, que se movem sobre a terra, e domine em toda a terra. , 
1, 26).  
 Preocupemo-nos, no momento, apenas com a pedra de nosso próprio 
sapato. Agostinho, bispo de Hipona, foi o responsável pela primeira 
sistematização do pensamento cristão, e suas ideias (contrárias a qualquer 
tipo de obrigação moral dos homens para com os animais) atravessaram 
séculos e foram passadas para Tomás de Aquino. Agostinho (De Genesi ad 
litteram. VI, 12) afirma que a posse do intelecto demonstra que o homem foi 

 excelente no 
homem o hav -lo feito Deus  sua imagem e semelhança, porque lhe deu um 
espírito inteligente pelo qual   
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 Tomás de Aquino (Suma Teológica. I, q. 93, a. 2) apenas repete a fórmula 
 mais excelente que todos os animais, pela razão e 

pelo intelecto. Donde, pelo intelecto e pela razão, que são incorpóreos,  a 

homem participa da essência do Criador, o modo com que tratamos os animais 
não tem nenhuma importância, salvo na medida em que ser cruel com os 
animais pode nos acostumar a ser cruel com os homens. Essa foi a posição 
oficial da Igreja Católica Romana ao longo de muitos séculos.  
 No âmbito da igreja, algumas poucas vozes dissonantes incluem o padre 
filósofo Jean Meslier, que não representa de modo algum o cristianismo, posto 
ter-se ele posteriormente tornado um ateu e mesmo usado a crueldade dos 
cristãos para com os animais como uma prova da inexistência de Deus 
(NASCIMENTO, 1985). Segundo Ricard (2017) o papa Pio XII foi contrário à 
criação de uma sociedade para a prevenção da crueldade contra os animais, 
pois isso implicaria aceitar que os seres humanos têm deveres para com as 
criaturas inferiores; uma mudança significativa desse pensamento no Vaticano 
ocorreu apenas quando o papa João Paulo II estimulou o respeito pelos 
animais e a existência de associações protetoras.  
 Mais recentemente, o Papa Francisco incluiu em sua encíclica (2015) 
recomendações importantes no sentido de censurar atitudes deletérias ao 
meio ambiente e aos animais:  
 

Não basta pensar nas diferentes espécies apenas como 

valor em si mesmas. (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 29). 
 
Se é verdade que nós, cristãos, algumas vezes 
interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje 
devemos decididamente rejeitar que, do fato de ser 
criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a 
terra, se deduza um domínio absoluto sobre as outras 
criaturas.  (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 50) 
 
Assim nos damos conta de que a Bíblia não dá lugar a 
um antropocentrismo despótico, que se desinteressa 
das outras criaturas.  (p. 51). 
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 Some-
 (REVISTA VEJA, 2016), aceitando as teorias da evolução 

biológica e do Big Bang (ainda que atribuindo tudo a um plano divino) e 
poderemos aplicar a ele as mesmas palavras com que Saramago definiu São 
Francisco nas últimas linhas da seção anterior. 
 A outra voz dissonante no seio da Igreja é atribuída justamente a São 
Francisco de Assis. Assim, da fama de pobrezinho, Francisco também a fama 
de amante e protetor dos animais. Pretendemos argumentar que essa fama, 
como a outra, também pode estar sujeita a críticas, e pelo mesmo motivo. 
 Em seu relato imaginário e anacrônico da transmutação do santo em 
homem, Saramago não aborda de maneira significativa a proverbial afinidade 
de Francisco com os animais, mas Huxley o faz, iniciando sua crítica com a 

nsidera-se São Francisco o primeiro 
adorador da natureza na Europa desde o tempo dos gregos. Eis uma pretensão 

(HUXLEY, 1968, p. 161). 
 Huxley reconhece como autênticos adoradores da natureza os 
praticantes da antiga religião pré-cristã, que tentavam, por meio de rituais de 
fertilidade, estabelecer uma comunicação direta entre a alma humana e a dos 
animais, as plantas, as estações do ano, o sol ... enfim, com todo o mundo 
natural. Lembra que as pessoas que participavam dos sabbats (datas em que, 
até hoje, celebram a vida e todo o universo)  
 

não eram excursionistas desabusados, cheios de 
sentimentos panteístas, vagando pelos mais belos 
recantos da Região dos Lagos. Apesar disso, ou talvez 
por isso mesmo, foram melhores adoradores da 
natureza do que os melhores wordsworthianos. 
(HUXLEY, 1968, p. 161) 

 
Trata-se de uma crítica dirigida diretamente aos poetas românticos 

ingleses William Wordsworth, Dorothy Wordsworth e Samuel Taylor 
Coleridge. 

 Francisco não teria sido capaz de tal comunhão com a natureza 
por pertencer a uma família presa à ortodoxia cristã, tendo, como 
Wordsworth, que inventar, a partir do nada, seu próprio culto da natureza 

les que sabem se 
submeter passivamente, por certo período, às influências estranhas. Ele era 
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demasiadamente voluntário para permitir jamais à sua alma participar de 
 (HUXLEY, 1968, p. 162). 

 A simpatia que Francisco dirigia aos animais foi exaustivamente 
representada na pintura, sobretudo seus sermões aos pássaros e a conversão 
do famigerado lobo de Gúbio, e o valor simbólico dessas representações pode 
ser atestado pelo uso indiscriminado de representantes da fauna de todas as 
regiões zoogeográficas; cada pintor em sua época e lugar escolhe, sem 
qualquer critério, os animais que contracenarão com São Francisco (o que 
pode incluir até mesmo um tamanduá-bandeira neotropical).  
 Todos os escritores que contaram e recontaram sua vida louvaram a 
relação íntima do santo com os animais, as plantas e os outros elementos do 

a relva, as águas e inúmeros animais, entoava cânticos em louvor a eles, amava-
os e consolava-os, alegrava-
(HESSE, 2019, p. 33).  
 Huxley rebate:  
 

Eis um louvor, a julgar pelo testemunho dos 
documentos originais, completamente fora de 
propósito. O fato de Francisco haver chamado os asnos 
de irmãos e as andorinhas de irmãs não é por si só 
bastante para provar que ele vivesse em estado de 
comunhão fraternal com sua família adotiva. (HUXLEY, 
1968, p. 162).  

 
Essa opinião de Huxley baseia-

empatia, não passando, então, de orgulho arrogante. Ele falava com os 
pássaros, por exemplo, não como criaturas inteiramente diferentes dele 

humano pode descobrir alguma coisa por meio da simpatia paciente e da 

possuindo uma consciência terna, uma teologia bem desenvolvida, um 
poderoso sentimento de seus deveres em relação a Deus  o Deus de 

(HUXLEY, 1968, p. 165) As frases abaixo, atribuídas a Francisco, 
ilustram precisamente o ponto de vista de Huxley: 
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Muitas andorinhas cantavam e faziam barulho no pátio. 
Então ele lhes ordenou que fizessem silêncio até que 
tivesse terminado de pregar, e as andorinhas lhe 
obedeceram. (HESSE, 2019, p. 42). 
 
As andorinhas enchiam o ar com seus gritos, impedindo 
que o ouvissem. Então ele 
de falar, andorinhas minhas irmãzinhas, escutai a 
palavra de Deus, ficai em silêncio e bem tranquilas até 

(SABATIER, 2011, p. 230). 
 

 Huxley rejeita Chesterton, que vê na atribuição de sexo aos seres 
animados (Irmão lobo, Irmãs andorinhas) e inanimados (Irmã Lua, Irmão Sol) 
uma prova do amor de São Francisco pela natureza, com um cortante 

integração completa da alma sem humildade em relação às coisas, 
acompanhada da vontade de as submeter. Aqueles a quem falta essa 

(HUXLEY, 1968, p. 166). 
 Enfim, em um descuido de Chesterton  ele próprio um candidato à 
beatificação (Wikipedia, 2021)  nas primeiras linhas de sua apologia de São 
Francisco, pode-se ler: [a writer] may describe this divine demagogue as 
being, as he probably was, the world  Demagogo 
... eis um adjetivo que nem mesmo um ferrenho detrator jamais pensou em 
aplicar ao santo predileto de toda a humanidade. 
 
6 ... Irmão porco? Como assim? 
 
 I Fioretii traz um episódio da vida de São Francisco em que Frei Genebro 
(o mesmo Junípero da peça de Saramago), célebre por sua profunda humildade 
e caridade e pouca inteligência, resolve atender a um pedido de um frade 
enfermo (FERREIRA & RÓNAI, 1978). Como o doente expressasse seu desejo 

-se a satisfazê-lo: 
apodera-

-se a um deles, e corta-lhe a perna, e foge, 
efinhar miseravelmente. 

O doente fica feliz com a iguaria, mas o mesmo não acontece com o dono do 
porco, que, assim que se inteira do fato e conhece o responsável pela afronta, 
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corre à casa dos frades, chamando-
malandrins e más pessoas, por haverem cortado uma 
(FERREIRA & RÓNAI, 1978, p. 193) 
 Ao saber do ocorrido, Francisco interpela Genebro, que confirma a 

 Digo-te que, em 
vista da alegria com que nosso irmão foi confortado ... Deus teria visto com 
bons olhos se eu  
(FERREIRA & RÓNAI, 1978, p. 193) Francisco resolve usar de sua autoridade 
para repreender Frei Genebro: 
 

 Ó Frei Genebro! Por que fizeste tamanho escândalo? 
Não é sem razão que aquele homem se queixa e tão 
indignado está contra nós. E talvez agora ande pela 
cidade a difamar-nos por tão grave falta, e não sem 
motivo. Eis porque te ordeno, em nome da santa 
obediência, que atrás dele corras até alcançá-lo, e te 
prostres a seus pés confessando a tua culpa e 
prometendo-lhe tamanha e tal satisfação que não tenha 
ele causa para se queixar de nós: que sem dúvida 
cometeste excesso demasiado grande. (FERREIRA & 
RÓNAI, 1978, p. 193-194). 

 
 Muito a contragosto, e ainda sem entender a indignação tanto do 
porqueiro como de Francisco com atitude tão caridosa, Genebro promete 
apaziguar o porqueiro. O homem, a princípio, repete as injúrias, mas, após o 
frei ter-lhe repetido suas razões e se atirado a seus pés e o abraçado e beijado, 
arrepende-se dos impropérios, derrama muitas lágrimas, mata o porco e o 
entrega aos frades. Impossível não perceber a inverossimilhança dessa 
atitude. Ao saber do desfecho satisfatório do caso, Francisco exclama:  
Queira Deus que de tais Genebros eu  (FERREIRA 
& RÓNAI, 1978, p. 195), um trocadilho com o nome do frei, que designa um 
gênero de coníferas (Juniperus), árvores também conhecidas como zimbros. 

Segundo Ferreira & Rónai (1978), em concordância com o que foi dito 
anteriormente sobre a natureza lendária dos Fioretti, trata-se de uma lenda 
budista adaptada à vida de São Francisco, cuja moral será revelada mais 
abaixo.  

Huxley pode compreender a atitude de Frei Genebro, atribuindo-a à sua 
inépcia, pois -no como um toleirão 
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semisselvagem, totalmente dominado pela ideia única do cristianismo 
 (HUXLEY, 1968, p. 163-164), mas indigna-se com a postura de 

Francisco, que 
um porco vivo, mas por criar em público dificuldades aos frades. Nem lhe 
ocorre, ao menos, dizer ao discípulo imbecil que mutilar os porcos, deixando-
os a sangrar, não constitui um  (HUXLEY, 1968, p. 
164). Encerra assim sua crítica à humildade de Francisco, com a qual tendemos 
forçosamente a concordar: 

 
Que pensar do homem diante de quem os biógrafos 
modernos se extasiaram, com doces lágrimas cheias de 
um sentimentalismo piegas e vegetariano, 
considerando-o como o primeiro que amou 
verdadeiramente os animais, como o profeta do culto da 
natureza e do humanitarismo? (HUXLEY, 1968, p. 164). 

 
 Outro questionamento, ainda que indireto, da veracidade da íntima 
relação que Francisco mantinha com os bichos já havia sido feito por um 
conterrâneo de Saramago igualmente brilhante e irônico, Eça de Queirós, em 
seu conto Frei Genebro , publicado originalmente na Gazeta de Notícias, em 
1893 (QUEIRÓS, 2003). Eça reconta toda a história de Frei Genebro e o 
porquinho, baseando-se provavelmente nos mesmos Fioretti, como que 
preparando o cenário para o desfecho que pretendia dar à história: o que teria 
acontecido com a alma do frei?  
 O momento da morte de Frei Genebro é apresentado com um tom 
irônico, quase paródico: 
  

  Meus irmãos, meus irmãos passarinhos, cantai bem 
a vosso Criador, que vos deu essa árvore para que nela 
habiteis, e toda esta limpa água para nela beber, e essas 
penas bem quentes para vos agasalharem, a vós e aos 
vossos filhinhos! Depois, beijando humildemente a 
manga do monge que o amparava, Frei Genebro morreu. 
(QUEIRÓS, 2003, p. 8) 

 
 Devido à beleza da narrativa de Eça de Queirós e da expectativa que cria 
no leitor, peço ao meu leitor licença para reproduzir literalmente seu desfecho: 
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Entre essa refulgência ascendente e a escuridão inferior, 
permanecera o anjo imóvel, esperando, com as asas 
fechadas. E a alma de Frei Genebro perfeitamente sentia 
que estava ali esperando também, entre o Purgatório e 
o Para so. Ent o, subitamente, nas alturas, apareceram 
os dois imensos pratos duma balança  um que 
rebrilhava como diamante e era reservado às suas boas 
obras, outro, negrejando mais que carvão, para receber 
o peso das suas obras más. Entre os braços do anjo, a 
alma estremeceu... 
 
Mas o prato diamantino começou a descer lentamente. 
Oh! contentamento e glória! Carregado com as suas 
Boas Obras, ele descia, calmo e majestoso, espargindo 
claridade. Tão pesado vinha, que as suas grossas cordas 

] O outro, lá em cima, não se 
movia também, negro, da cor do carvão, inútil, 
esquecido, vazio. 
 
Subitamente, porém, no alto do prato negro oscilou 
como a um peso inesperado que sobre ele caísse! E 
começou a descer, duro, temeroso, fazendo uma sombra 
dolente através da celestial claridade. 
 
O prato mais triste que a noite parara  parara em 
pavoroso equilíbrio com o prato que rebrilhava. E os 
serafins, Genebro, o anjo que o trouxera, descobriram, 
no fundo daquele prato que inutilizava um Santo, um 
porco, um pobre porquinho com uma perna 
barbaramente cortada, arquejando, a morrer, numa 
poça de sangue... o animal mutilado pesava tanto na 
balança da justiça como a montanha luminosa de 
virtudes perfeitas! 
 
Então, das alturas, surgiu uma vasta mão, abrindo os 
dedos que faiscavam. Era a mão de Deus  
estática mudez, a vasta mão, através das alturas, lançou 
um gesto que repelia... 
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Então o anjo, baixando a face compadecida, alargou os 
braços e deixou cair, na escuridão do Purgatório, a alma 
de Frei Genebro. (QUEIRÓS, 2003, p. 9-10). 

 
 Esse desfecho, que esconde ou antes revela a crença ético-religiosa de 
que as almas dos homens serão julgadas menos por suas boas do que por suas 
más ações, foi baseado em uma lenda budista, que Ferreira & Rónai (1978) 
assim explicam, fundindo as duas realidades, tão separadas no tempo e no 
espaço:  
 

Perante a inexorável justiça de Buda, a alma do piedoso 
brâmane, posta na grande balança do julgamento, pesa 
menos que o porquinho com a perna arrancada, e as 
boas ações de uma vida inteira não o salvam da 
condenação eterna, enquanto a piedade sorridente e 
amorosa de São Francisco resolve o conflito na Terra, 
por meios terrestres, facilitando uma reconciliação 
amigável entre o porqueiro lesado e seu piedoso ladrão, 
à custa, aliás, do infeliz animalzinho. (FERREIRA & 
RÓNAI, 1978, p. 191) 

 
 Ao fim e ao cabo, proponho que fiquemos com o legado ético da imagem 
popular e duradoura de Francisco de Assis, nomeadamente, o amor por todos 
os seres vivos e o respeito incondicional pela alteridade, adicionando àquele o 
legado humanista de Saramago, representado pelas frases finais que pôs na 
boca do Francisco-homem ao final de sua peça (SARAMAGO, 1998, p. 222): 

 
 

Notas 
 

1 A numeração das páginas nos próximos parágrafos refere-se a Saramago (1998). 
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