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Estamos no século XVI. A multidão se acotovela ao redor da Torre de 
Londres: homens, mulheres, velhos, jovens, crianças. Ansiosa, aguar-

da pelo espetáculo: a execução de um prisioneiro. Este não é um detento 
comum. Por isso tanta ansiedade. Eis que surge a figura do condenado 
– magro, barbudo, cabelos longos, vestes desgastadas – sendo conduzi-
do pelos guardas até o cadafalso. Caminha lentamente. Quase arrastado. 
Contempla a multidão e não entende. Por que nos homens tanta cruel-
dade? Por que tanto mal gratuito? Mal que não é de defesa. Mal que não 
objetiva nem ao menos um bem distante do ato. Sendo o prisioneiro um 
devoto, não compreende como concede Deus tanta maldade. Será que 
naquele momento Ele piscava? Ou será que Sua atenção para outro fato 
mais relevante fora desviada?

Sobe a passos hesitantes e medidos os degraus de sua última morada. 
O carrasco, impassível, espera. O prisioneiro se ajoelha. Cabeça estendi-
da. Aguarda. Segundos que parecem uma eternidade. O carrasco ergue 
seu machado e com um só e preciso golpe decapita a vítima. A multidão 
aplaude, embriagada delira, embalada por um misto de curiosidade, inve-
ja, diversão e perversidade. A cabeça do prisioneiro rola pelo tablado. Seu 
corpo será esquartejado. Assim quer o Rei em sua insanidade. O desejo de 
“um só” acima de todos os conselheiros, magistrados, carrascos. Encerra-
-se a vida de Thomas More, uma das mentes mais brilhantes de sua épo-
ca, ex-chanceler da Inglaterra, principal conselheiro do rei Henrique VIII.

Thomas More nasceu em Londres, em 1478. Formado em advocacia, 
exerceu cargos proeminentes no judiciário inglês. Foi nomeado membro 
do Conselho Real em 1515, sendo encarregado pela resolução dos grandes 
problemas envolvendo propriedades e títulos. 
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More era um profissional de grande sagacidade intelectual, de uma 
integridade que o distinguia de seus parceiros, propensos a subornos e 
intrigas. Sua postura profissional despertou a atenção de Henrique VIII, à 
procura de um grande Conselheiro.

A queda de More teve início quando o Rei foi despertado pela pre-
sença de Ana Bolena. Após dezoito anos casado com Catarina Aragão, 
que não lhe dera um herdeiro masculino, Henrique VIII direcionou suas 
atenções para Ana Bolena e tomou a iniciativa de se divorciar da esposa. 
Uma “cama” dando origem a um grande drama, redirecionando os ru-
mos de uma nação. Não houve concordância por parte do Papa. Henri-
que VIII, em represália, tomou uma série de iniciativas visando solapar a 
autoridade da Igreja Católica na Inglaterra. Demitiu o Cardeal Wolsey do 
cargo de chanceler, substituindo-o por Thomas More. Talvez acreditando 
que contaria com maior apoio, pois sendo Wolsey um sacerdote católico 
poderia não possuir a firmeza necessária diante de um confronto com o 
Papa.

O Rei procurou conquistar o apoio de Thomas More, nomeando-o 
chanceler em 1529. Submetido a contínuas pressões para que usasse de 
seu prestígio junto ao parlamento em favor do Rei, More preferiu renun-
ciar ao alto cargo em 1532. Henrique VIII não o perdoou. Confiscou seus 
bens. Mandou prendê-lo na Torre de Londres. Depois de um ano, foi 
acusado de alta traição e condenado à morte. 

Por que o Rei escolheu Thomas More, uma pessoa correta, íntegra 
e independente? E por que More, ciente de que Henrique VIII iria pres-
sioná-lo para aceitar e apoiar o seu divórcio, aceitou o cargo? Talvez o 
Rei acreditasse que, pelo fato de More ter sido seu conselheiro pessoal, 
por inúmeros anos, poderia ser persuadido a abrir mão de seus valores, 
suas convicções. More, por sua vez, não tinha como recusar o cargo. Na 
Inglaterra do século XVI, a oferta de um eminente cargo pelo Rei não se 
concebia recusar.

Thomas More era um dos homens mais proeminentes no país após 
Henrique VIII, mas caiu em desgraça ao não apoiar o divórcio do Rei e, 
após três anos como chanceler, renunciou ao cargo. Não compareceu à 
coroação de Ana Bolena como rainha; recusou-se a assinar a declaração 
do reconhecimento do Parlamento que legitimava o divórcio do Rei; e 
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também se recusou a escrever um tratado solicitado por Henrique VIII 
justificando seu divórcio.

More foi acusado de traição, foi preso, e pagou com a própria vida a 
defesa de seus valores. Apesar de sua dedicação ao seu Rei, recusou abrir 
mão de seus princípios e de sua independência como conselheiro. Até o 
último momento de sua vida falou contra Henrique VIII. Falou a favor de 
sua crença em Deus e do seu respeito à doutrina católica, que professava.

Thomas More se eternizou na figura de um grande conselheiro e por 
sua obra Utopia, um livro de ficção. Utopia é direcionada para o tema “fe-
licidade”. Uma ficção da realidade humana, uma imaginação daquilo que 
deveria ser a realidade. Não é.

Mais que isso, Utopia representa o “Evangelho da perda”. Perda maior.
A obra Utopia é uma crítica severa à sociedade, que se propõe a ser 

fundada na união, na compreensão, na justiça, na paz, no respeito entre 
os homens. A realidade nos mostra outro lado da moeda: interesses, de-
sentendimentos, conflitos, trapaças, fraudes, inimizades, exclusão social, 
desrespeito, guerras, “concorrência”, infelicidade.

Partindo da percepção da sociedade de sua época, More cria um Es-
tado ideal, com a comunhão total dos bens materiais entre seus cidadãos, 
que vivem em harmonia, em paz, dedicados ao trabalho, ao lazer, ao es-
tudo, à prática das virtudes. Elimina, nesse Estado, a moeda como princi-
pal elemento da concorrência, ambição e desigualdades sociais. Suprime 
a propriedade privada, responsável pelos desequilíbrios de produção e por 
muitas injustiças. Cada um, nesse Estado, fazendo uso de seu talento, tem 
no trabalho um prazer voltado para a construção de uma sociedade per-
feita.

A liberdade, a comunidade, o respeito mútuo, o servir são elementos fundamen-
tais para uma convivência em perfeita harmonia. Valores que sustentam não apenas 
a sociedade utopiana, o próprio Estado de Utopia.

Em Utopia, More delineia um Estado em que o ser humano se com-
porta como “ser humano”. Diante de uma sociedade real, cheia de vícios, 
propõe um ambiente pleno de virtudes; elimina os “jogos” da astúcia, a 
malícia, a desonestidade; apresenta uma sociedade onde todos têm acesso 
a todos os bens, com seus direitos e deveres, ao invés de onde poucos são 
privilegiados.
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Ao imaginar um Estado utópico, perfeito, Thomas More não seria 
ingênuo demais em acreditar que seria possível a constituição deste Es-
tado imaginário, considerando que a ambição, a ganância, os vícios, as 
maldades, as conquistas menores, fazem parte da essência do ser humano?

Em Utopia, ele está convicto de que está lidando não com algo factível, 
mas com uma crítica direta aos seres humanos e suas organizações que se 
deixaram levar por todos esses males? Imagina que existe no homem um 
sincero e oculto interesse em viver em uma sociedade mais justa, equita-
tiva, bondosa, sincera, altruísta?

Utopia, do grego eu e tópos, com sentido de lugar da felicidade. Uto-
pia, “sonho irrealizável”. Irrealizável? Sendo sonho irrealizável, por que 
os homens insistem, persistem em sua busca? Ou haverá oculto, dentro 
da própria utopia, elementos utópicos, partes que teimam em se revelar? 
Uma Perda maior que teima em demonstrar que oculto, em seu seio, em 
seu reverso, há um Ganho maior?



Estamos no século XIX. Dunant encontra-se transtornado. Ao seu 
redor milhares de soldados haviam tombado na batalha de Solferino en-
tre os franceses, tendo como aliados os piemonteses, contra os austríacos. 
Na extensa planície, corpos despedaçados. Restos de fardas em membros 
pisoteados pelas patas da cavalaria e as botas dos soldados. Dilacerados por 
armas de fogo, baionetas, e toda espécie de instrumentos disponibilizados 
aos soldados. Homens debruçados sobre poças de sangue, outros com a 
face expressando o terror de viver seus últimos momentos diante do golpe 
derradeiro. Gemidos, súplicas daqueles em que ainda restava um esto-
que de vida, mesmo tendo perdido membros, ou tendo à mostra feridas 
abertas em um corpo que mais parecia de animal de corte no abatedouro, 
dependurado. Cães vadios banqueteiam-se, procurando as partes mais ex-
postas e ricas dos cadáveres. Abutres disputam restos de ventres abertos 
pelo rigor da batalha.

Bandeiras e armamentos, por serem objetos “preciosos”, necessários 
para a próxima batalha, foram selecionados e levados. Para os “senhores 
da guerra”, a glória e a honra das armas serão sempre os itens que terão 
prioridade. A salvação e preservação dos homens não passam de elemen-
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tos secundários. Os mortos e feridos, por serem “objetos não-utilizáveis”, 
foram deixados. Eram ordens, instruções, elementos estratégicos da ba-
talha. Os Grandes Comandantes assim ordenavam. Os soldados, os su-
balternos, executavam, aproveitando a oportunidade para saquear objetos 
de valor daqueles que seriam restos de “seres humanos”: anéis, relógios, 
botas, roupas, moedas, dentes de ouro... tudo enfim que representava va-
lor no mercado. Entre mortos e feridos cerca de 38 mil soldados haviam 
sido deixados para trás, sem qualquer tipo de assistência humanitária. Um 
comandante que não possui consideração pelas necessidades de seus sol-
dados, jamais deveria comandá-los. Chocado com tal cena, Dunant toma 
a iniciativa de prestar assistência aos feridos, enterrar os mortos. Conta 
com a ajuda de alguns civis da região.

A Igreja Chiesa Maggiore, em Castiglione delle Stiviere, é improvi-
sada para servir como um hospital. A escassez do material necessário ao 
atendimento é completa. Dunant improvisa como pode. As mulheres da 
região, embaladas pelas ideias de Dunant de que todos eram “irmãos”, 
independentes de que lado pertenciam no campo de batalha, prestam sua 
ajuda. A este pequeno grupo de voluntários juntam-se médicos austría-
cos, feitos prisioneiros pelos franceses, e que graças à atuação de Dunant 
foram liberados para que pudessem tratar dos soldados feridos, descon-
siderando a nacionalidade. Era a semente de uma grande obra: A Cruz 
Vermelha Internacional.

Dunant consegue angariar recursos, respeito e admiração por sua ini-
ciativa e empenho. Retorna à sua cidade, Genebra, chocado com as cenas 
de guerra que presenciara. Sua ação em Solferino é reconhecida pelo Rei 
Victor-Emanuel III, da Itália. Recebe, em 1860, a Ordem de Santo Mau-
rício e Santo Lázaro.

Dunant havia se dirigido a Solferino — onde os franceses haviam se 
juntado aos italianos para expulsarem os austríacos que ocupavam parte 
do norte da Itália —, com a expectativa de encontrar com o Imperador 
Napoleão III para tratar de assuntos ligados à concessão de terras recebi-
da do governo francês, na Argélia. Agora, não conseguia eliminar de sua 
mente as cenas que vira. Sentia a imperiosa necessidade de fazer algo.

Tomou a iniciativa de escrever a um velho amigo e conselheiro, Tho-
mas More, relatando as impressões que trazia do combate no norte da Itá-
lia. O Conselheiro, também tocado pelo relato de Dunant, anonimamen-
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te publicou essas impressões em um jornal de Genebra. Era a primeira vez 
que se ousava descrever as atrocidades de um campo de batalha.

A publicação causou enorme comoção nos leitores e sua repercussão 
foi além do esperado. Dunant, sentindo uma forte de necessidade de fazer 
algo de mais concreto para aliviar os horrores dos campos de batalha, foi 
até Genebra, à casa do Conselheiro, em busca de uma luz. 

Seu amigo, o Conselheiro, era como uma lanterna para iluminar o 
caminho daqueles que se sentem perdidos na estrada. Ser de grande sabe-
doria, filósofo, habituado a andar pelos círculos de poderes em seu país, 
possuía um admirável talento estratégico, sobretudo voltado para as ques-
tões humanas. Era um estudioso da História. Residia no campo, nos arre-
dores de Genebra, em uma modesta e aprazível casa que lhe possibilitava 
momentos propícios para estudos e reflexões. 

Era final de tarde, chovia, quando Dunant chegou à residência do 
Conselheiro. Este o recebeu de forma afetuosa, e o convidou para que 
jantasse e passasse aquela noite em sua residência. Assim poderiam discu-
tir de forma mais ampla as angústias vividas por Dunant nos campos de 
Solferino.

Após o jantar, o Conselheiro conduziu Dunant para seu escritório. 
Era uma sala ampla, com janelas de duas bandas, até o piso, envidraçadas. 
Uma mesa de trabalho ocupava um dos cantos da sala, tendo uma estante 
ao fundo repleta de grandes clássicos. Um sofá à direita e, em sua frente, 
duas cadeiras confortáveis. Ao centro, um tapete persa e, sobre o mesmo, 
uma mesa de centro com um jarro contendo flores do campo. Pela janela 
era possível admirar um grande jardim, bem cuidado. Aos pés do Con-
selheiro, dois de seus cães — Tussa e Meg — montavam guarda. Eram 
companheiras inseparáveis. Na lareira, em uma das quinas, achas de lenha 
ardiam em fogo. O ambiente acolhia, era cálido e agradável.

Foi Dunant, acomodado em uma das cadeiras, quem deu início ao 
diálogo.

— Tenho que fazer algo. – referindo-se ao que presenciou nos campos 
de Solferino. — Sinto-me responsável. Não sei o quê e nem por onde co-
meçar. E agora? — esperava provocar um pronunciamento.

—Sim. – repetiu o Conselheiro. — E agora?
Mantendo as costas bem assentadas em sua cadeira, cabeça erguida, 

pés firmes no chão, as mãos cruzadas sobre o abdome, dedos entrelaça-
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dos, postura relaxada, aguardou que Dunant retornasse às suas falas. Seu 
ponto de partida poderia causar desvios; não poderia ser mal-direcionado. 
Queria ouvir mais.

— Estou transtornado. Não consigo entender e aceitar esta tendência 
do ser humano para o mal, agressão, destruição, guerra, competição, para 
tanta crueldade. Será que o mandamento “amarás o teu próximo como a ti 
mesmo”, como defesa mais forte contra a agressão humana, não encontra 
em seus corações nenhuma acolhida?

Dunant silenciou. Estava confuso. Não sabia ao certo por que havia 
citado esta passagem bíblica. Talvez uma maneira de iniciar um diálo-
go. Talvez o elemento-base como motivação para um plano de trabalho. 
Apoiou o queixo sobre a mão direita aberta. Tinha o cotovelo apoiado 
sobre o braço da cadeira onde sentava. Sinal evidente de quem está perdi-
do em seu raciocínio e falas. Lá fora a chuva persistia. Branda. Até certo 
ponto embalava, acalentava.

— “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. — repetiu o Conse-
lheiro, quase em um tom de deboche. — Este não pode ser seu ponto de 
partida, nem de chegada. Este mandamento é um excelente exemplo da-
quilo que é impossível de ser cumprido, de ser alcançado. Um mandamento 
que inflaciona de tal modo o amor que serve apenas para diminuir o seu valor. Em 
nada contribui para a solução de um problema a ser solucionado. Apenas 
agrega maior sentimento de culpa a uma consciência que se sente culpada.

Os representantes de Deus, os “parentes de Deus” neste mundo, não 
entendem ou não querem entender que tal preceito apenas admoesta, par-
tindo do princípio de que quanto mais difícil for a aplicação do manda-
mento tanto mais mérito terá o crente em obedecê-lo. Se você se apoiar 
em tal preceito, terá apenas como resultado o estar em desvantagem frente 
àqueles que o transgridem. O amor é um nobre sentimento, feito para 
os “iguais”. O inimigo nada entende de amor; se entendesse, não seria 
inimigo.

Movido pelo desejo de dar maior ênfase às suas falas, o Conselheiro 
levantou-se. Dirigiu-se a passos curtos até a janela. Contemplou seu jar-
dim. Retornou à sua mesa, apoiou a mão em uma de suas quinas e, de pé, 
deu continuidade às suas falas:

— Não espere dos “religiosos” a solução para seus propósitos. Diz 
uma história sufi que um mestre viajava com seu discípulo pelo deserto. 




