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Resumo 

 

 

 

Dos seus primeiros balbucios sobre a Beleza, celebrados na paleta e no ―vestido‖ 

medieval Pré-Rafaelita, em contos como ―The Story of the Unknown Church‖ (1856), a 

estética de William Morris guarda no seu âmago uma concepção profundamente social 

da arte. Pioneiro do design moderno, precursor do Movimento Arts & Crafts, célebre 

crítico do revivalismo gótico da segunda metade de Oitocentos, Morris é hoje 

especialmente relembrado pelos seus escritos sobre a sociedade moderna e do futuro, 

pela sua poderosa crítica à produção industrial e pelas suas propostas proto-ecológicas. 

No que diz respeito à sua visão utópica, abordagens anteriores reiteram a necessidade de 

repensar a posição do artista no contexto mais amplo do seu Socialismo. Em geral, 

verifica-se a convergência explícita entre a política e a estética morrisianas em 

perspectivas sobretudo parcelares que não superam o preconceito definidor da utopia. 

 Numa abordagem certamente benéfica para com a iniciativa utópica de Morris, a 

nossa investigação alimenta, antes de mais, a imagem do também poeta enquanto 

pensador e idealista cuja visão do futuro reconhece, fundamentalmente, o contributo da 

História e do passado medieval mas que não se refugia neste. Na verdade, o 

medievalismo ocupa um lugar absolutamente central na construção da estética 

morrisiana e é a falta de um debate mais claro e consistente entre as propostas utópicas 

de Morris, os seus ideais socialistas e os seus compromissos estéticos que tem 

comprometido algumas das abordagens mais críticas à sua utopia literária. Contrariando 

essa tendência, o propósito último da presente tese é incentivar um debate mais 

acolhedor entre a imagética, o pensamento e o romance utópico de William Morris e o 

seu pensamento estético, de maneira a promover um quadro essencialmente novo para a 

análise da relevância sociológica de News from Nowhere.  

 A nossa investigação procura alcança três principais objectivos: i) contrariar a 

afirmação depreciativa de que a utopia morrisiana é uma mera reconstrução do passado 

―nostálgico‖ medieval, ii) validar a sua estética como uma componente instrumental, 

operativa, na construção da sociedade do futuro e iii) consolidar alguns dos seus 

conceitos mais subjectivos no âmbito da reflexão sobre Arte, tais como criação e 

integridade artística, identidade cultural, a própria ideia de Beleza, no contexto de um 
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empreendimento verdadeiramente revolucionário: o moldar da perspectiva dos homens 

em relação à sua realidade. 

 Propondo uma releitura de News from Nowhere, mais atenta relativamente à 

estética materialista de Morris (que é também uma estética libertária), esta tese é uma 

declaração sobre a necessidade da utopia nos nossos dias e sugere que tanto a crítica 

morrisiana à civilização moderna como as suas propostas mais ―utópicas‖ para o futuro 

ressoam ainda na nossa sociedade actual. 

 

Palavras-chave: utopia, estética, socialismo, medievalismo, ―artes menores‖.  
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Abstract 

 

 

 

From his earlier thoughts on Beauty, consummated in the Pre-Raphaelite palette and 

medieval dress, in tales like ―The Story of the Unknown Church‖ (1856), William 

Morris‘s aesthetics hold at their core a social conception of art. A pioneer of modern 

design, forerunner of the Arts & Crafts Movement and celebrated critic on the Gothic 

Revival of the Arts of late nineteenth-century, Morris is perhaps better remembered 

today for his writings on modern as well as future society, for his bitter critique of 

industrial production and his proto-ecological proposals for alternative ways of 

production. In what his utopian vision is concerned, previous research reiterates the 

need to rethink Morris‘s position within the broader context of his socialist thought. 

However, there is a clear propensity to assume an explicit convergence of his political 

and aesthetic thinking, in such piecemeal approaches that do not altogether overcome 

the prejudice of what is usually the definition of utopia.  

 In a fundamentally positive take on Morris‘s utopian initiative, our study will 

show, first and foremost, that the author remained, to the end, a thinker and an idealist 

whose vision of the future owes much to the study of the medieval past but which does 

not take refuge in it. Indeed, medievalism holds a pivotal place in Morrisian aesthetics 

and it is the lack of a clearer and more consistent debate between Morris‘s utopian 

proposals, his socialists ideals and his aesthetic commitments that has compromised 

some of the most critical approaches to his literary utopia. The purpose of this 

dissertation is thus to encourage a more welcoming debate between William Morris‘s 

utopian imagery, thought and romance and his aesthetics in order to promote an 

essentially new framework for the interpretation of the sociological import of News 

from Nowhere.  

 Our work is divided in three main objectives: i) to counter the derogative 

assertion that Morris‘s utopia is a reconstruction of the medieval, ―nostalgic‖ past, ii) to 

validate Morris‘s aesthetics as an instrumental and operative component in the building 

of the future society, and iii) to consolidate some of the author‘s most subjective 

conceptions within the domain of art reflection, such as artistic creation and integrity, 

cultural identity and useful beauty, in the context of a truly revolutionary enterprise: the 

molding of our perspective towards our own time and reality.  
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 By proposing a closer rereading of News from Nowhere in relation to Morris‘s 

materialistic and libertarian aesthetics, as a statement on utopia‘s fundamental role in 

our own day, this thesis suggests that both Morris‘s criticism and his most ―utopian‖ 

proposals still resonate and engage with our current society. 

 

Key words: utopia, aesthetics, socialism, medievalism, arts and crafts. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 

 

 

 

  

 

I pondered all these things, and how men fight and lose the battle, and that the thing that 

they fought for comes about in spite of their defeat, and when it comes turns out not to 

be what they meant, and other men have to fight for what they meant under another 

name. –William Morris, A Dream of John Ball. 
 

Utopian consciousness wants to look far into the distance, but ultimately only in order 

to penetrate the darkness so near it of the just lived moment, in which everything that is 

both drives and is hidden from itself. In other words: we need the most powerful 

telescope, that of polished utopian consciousness, in order to penetrate precisely the 

nearest nearness. –Ernst Bloch, The Principle of Hope. 
 

 

A utopia é um poderoso tropo da cultura ocidental que se deixa invadir pelo lugar da 

arte através do logro, da transfiguração, da construção estética. Ela articula-se na 

predisposição humana, também dita universal, para o sonho diurno e oscila na 

convalescença da metamorfose, no processo autopoiético que implica o alcance do seu 

derradeiro destino. A utopia é a energia explosiva em potencial, discordante das 

verdades estabelecidas pela classe dominante, que rompe e estilhaça a realidade 

imediata. Foi o alemão Ernst Bloch (1885 – 1977) quem primeiro a associou ao 

princípio íntimo do sonho diurno (Tagtraum) em que se estruturam as potencialidades 

dissimuladas do e no presente e a tendência do desejo para querer ver consumada a 

promessa desígnio utópico: a de pôr cobro ao ser estático, fechado, alienado de si 

próprio.
1
 Atente-se nas duas epígrafes na abertura do presente capítulo. A primeira, do 

romance A Dream of John Ball(1888),é da autoria de William Morris (1834 – 1896), 

uma das figuras mais proeminentes da cultura inglesa do século XIX e, sem dúvida, 

também uma das mentes mais visionárias do seu tempo. Já a segunda é do 

                                                 
1
 Ernst Bloch conta-se entre um dos principais pensadores utópicos do mundo pós-moderno, mas a 

extensão e complexidade da sua obra impossibilita-nos, presentemente, qualquer abordagem mais 

pormenorizada. A referência ao sonho diurno, no texto, é do primeiro volume da sua obra capital The 

Principle of Hope (1984), traduzida para inglês em 1986 pela MIT Press, em Cambridge, Massachusetts. 
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próprioBloch, um teorizador de sonhos que é também um dos maiores e mais 

consagrados activistas em nome do utópico do nosso tempo. É principalmente na 

questão da utopia que o pensamento dos dois autores à primeira vista se intercepta, 

ainda que Morris a entendesse, sobretudo, no seu sentido mais formal, por um lado 

enquanto género do romance literário e, por outro, como lugar da aspiração à felicidade 

humana que se concretiza, materialmente, no espaço desse romance. Por sua vez, a 

utopia de E. Bloch caminha no sentido de uma definição do ser como modo de 

possibilidade futurante, cuja consciência antecipatória atesta a construção de uma 

primeira ontologia do ainda-não.  

 Para Bloch, a utopia é a expressão omnipresente, multiforme e inquebrável da 

esperança que, num acto ―teórico-imaginário‖, permite que o ser pensante se eleve para 

além do seu contexto imediato (A. Dias: 1995, 37). No todo da obra morrisiana estamos 

ainda muito longe de uma teorização da consciência utópica nesses termos, mas talvez 

nos seja permitido usar do vocabulário do próprio Bloch para invocarmos o princípio da 

esperança, que é um princípio utópico, sem dúvida presente em todo o pensamento e 

obra daquele poeta, artista e socialista vitoriano. Em última análise, para Morris a 

consciência dessa esperança na sociedade ideal, boa, bela, da partilha e da cooperação, 

deveria incitar o indivíduo (e, a partir dele, a comunidade) ao derradeiro ―salto 

revolucionário‖. Morris depositava uma confiança realmente obstinada na força de 

vontade, com vista à mudança, da classe trabalhadora, empobrecida, continuamente 

roubada e aparentemente submissa numa sociedade movida pela exploração ludibriosa 

entre os homens. No entanto, a sua grande obsessão foi sempre com a transparência e a 

clareza das ideias, nas quais entendia que se formalizavam (leia-se: educavam) o 

espírito e o impulso da esperança e do desejo. Articulando-se com a organização e o 

movimento, é a esperança nos ideais que conduz a humanidade à sua próxima (e sempre 

próxima) fase de desenvolvimento, num percurso de constante renovação face à 

aparente imutabilidade de obstáculos que nunca são, realmente, estáticos e 

intransponíveis. Ao contrário de Bloch, que era filósofo, Morris, que desenhava papéis-

-de-parede e projectava artefactos mobiliários, crê ser a utopia um poderoso instrumento 

de pensamento para a actuação social e revolucionária.  

 O estudante do utopismo e da obra e do pensamento de William Morris em 

particular tem uma árdua tarefa pela frente, não raro devido a certas hipóteses 

conceptuais que se foram imiscuindo com o lograr do tempo num e noutro domínio, 

mais ou menos por igual, enquanto ambíguas pretensões do senso-comum e exigências 
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do relativismo, respectivamente. A principal dessas hipóteses é hoje alvo de acesos 

debates no seio da disciplina dos Estudos Utopianos e prende-se com a questão central 

que é a da definição do prefixo que lhe dá ser e matéria, para além daquela mais geral e 

intuitiva, que nos permita separar a ocupação académica do termo do seu uso mais 

coloquial. Com efeito, a primeira e grande justa que o estudante do utopismo terá de 

travar é com a resistência dos estudos contemporâneos em avançar propostas de 

definição suficientemente plásticas e sólidas o bastante que nos possibilitem moldar o 

objecto de estudo de acordo com instrumentos mais ou menos unânimes, ecos de um 

cânone há muito estabelecido, mas desactualizado em função de uma sociedade cada 

vez mais orientada pela visão sensível, pela experiência do imediato e mais intuitivo, do 

que pelo profundamente preenchido.
2
 Não pretendamos, com isto, ignorar o magnífico 

trabalho que se tem vindo a realizar no domínio dos Estudos Utopianos, tanto pelas 

grandes autoridades académicas como pelos membros que agora se começam a destacar, 

principalmente na abordagem de temas que carregam grande potencial para os estudos 

utópicos, como é o caso do cinema, da fotografia e da sempre presente arquitectura 

(basta confiar, a título de exemplo, nos programas inovadores das conferências anuais 

da Utopian Studies Society, acessíveis no sítio oficial da Associação). O que se pretende 

é, antes de mais, alertar para a necessária revitalização do citado cânone e para uma 

promoção contínua e adaptável do mesmo, junto das várias disciplinas e colectividades 

que possam usufruir, conscientemente, do seu indispensável conteúdo.  

 Em semelhante contexto, a dificuldade em articular a obra de William Morris 

provém do que veremos ser um julgamento crítico contínuo das suas raízes românticas, 

que segue das inúmeras tentativas de assimilação, integração e, em casos muito 

pontuais, total absorção do pensamento morrisiano pelas principais correntes do 

pensamento político libertário, nomeadamente da escola socialista-marxista europeia, 

que tendem a diluir a importância dos compromissos estéticos de Morris e, dessa forma, 

o seu importante compromisso com a utopia. Também na sua maioria, essas principais 

abordagens são tentativas emergentes na segunda metade do século XX e representam, 

                                                 
2
 Uma breve passagem pela bibliografia melhor estabelecida na disciplina dos Estudos Utopianos não 

deixa margem para dúvida quanto às obras que consagram este cânone; seja numa literatura de 

abordagem crítica aos textos considerados utópicos ou em tentativas de compêndio do material literário 

mais importante, há um grupo de autores que se estabelecem como denominador comum; é o caso de 

Platão (c. 428 – c. 347),Thomas More (1478 – 1535) e Campanella (1568 – 1639), apenas para denominar 

os primeiros formadores da escola.  
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hoje, o maior e mais sofisticado volume de literatura crítica morrisiana, com a qual o 

estudante do utopismo aceita desbravar os melindrosos terrenos da ambiguidade.  

 Ao empregar a expressão ―compromisso estético‖ note-se, pois, que não estamos 

a querer desvalorizar a importância do chamado ―compromisso artístico‖ no 

amadurecimento do pensamento socialista de William Morris, como bem identificada 

pela maioria dos autores. Por outro lado, essa distinção é fenomenal no domínio da 

presente investigação, pois admite a existência de um ―abismo crítico‖ entre a censura 

romântica ao capitalismo industrial e a proposta de uma estética socialista, que a 

literatura canónica
3
 sobre o pensamento social e político morrisiano tem vindo a 

preencher com um olhar certamente probante e concludente sobre News from Nowhere, 

a utopia literária de Morris, datada de 1891.  

 Almejandoum esclarecimento introdutório de conceitos e uma estruturação da 

nossa metodologia, principiamos a nossa investigação nesse campo que é a estética. 

 

Bases do esteticismo morrisiano 

Num primeiro momento, o termo ―estético‖ no presente contexto deve redireccionar o 

leitor para o movimento cultural e artístico que começa a ganhar forma no ideário 

cultural da segunda metade do século XIX, aquele período a que se convencionou 

chamar mid-Victorian,nos círculos exóticos da tertúlia clandestina em torno da beleza e 

da verdade da arte, profundamente influenciado pelo imaginário medieval pré-rafaelita.
4
 

 Fundamentalmente, na voz de Walter Pater (1839 – 1894), um dos primeiros 

teorizadores da escola, o esteticismo veio definir a arte, em toda a sua expressão, como 

uma finalidade contida em si mesma para a produção de beleza, estética e eticamente 

circunscrita à harmonia e integridade da forma. A sua semente na paletae no verso pré-

-rafaelita atesta o seu carácter subversivo, a sua vontade de romper com o código neo-

-clássico do gosto e a promoção do encontro inter-artes num radicalismo sinfónico. 

Enquanto movimento cultural, difunde-se rapidamente pelos círculos artísticos da 

segunda metade do século, principalmente nos de índole romântica, onde é fulminante a 

crítica ao capitalismo industrial e à perda de identidade, até encontrar a sua figuração 

última no esteticismo finissecular de Oscar Wilde (1854 – 1900), a estética decadente.
5
 

                                                 
3
Para uma definição de cânone, cf. Frank Lentricchia e Thomas MacLaughlin, 1995/1990, Critical 

Termsfor Literary Studies, Chicago: The University of Chicago Press. 
4
 Cf. Walter Pater, 1973, ―Aesthetic Poetry‖ in: Jennifer Uglow ed. Essays on Literature and Art, 

Londres: J. M. Dent & Sons, Ltd,95-102. 
5
 Cf. Walter Hamilton, 1882,The Aesthetic Movement in England, Londres: Reeves and Turner. 
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 O esteticismo é, antes de mais, o culto da forma. Como Pater viria a formalizar, 

numa primeira taxinomia do estético: 

 

To define beauty, not in the most abstract but in the most concrete terms possible, to 

find not its universal formula, but the formula which expresses most adequately this or 

that special manifestation of it, is the aim of the student of aesthetics. (Pater: 1973, 79) 
 

O impulso do esteta é profundamente contraditório, algo que a escola vai herdar da sua 

génese na Irmandade de D. G. Rossetti: por um lado, ele intenta eclipsar-se na sua arte, 

criando uma forma de aparente neutralidade e distanciamento, mas por outro, lança-se 

na demanda pelo mundo do sensível (perceptivo), da sensibilidade e da emoção pura, 

arrebatadora, procurando afirmar o mundo presente como o locus por excelênciada 

experiência humana. A enfermidade consome o esteta com a voracidade dos elementos, 

dos terrenos e dos transcendentais. Citemos da conclusão de The Renaissance,uma das 

obras mais influentes de Pater, datada de 1873: 

 

While all melts under our feet, we may well catch exquisite any passion, or any 

contribution to knowledge that seems (...) to set the spirit free for a moment. Not to 

discriminate every moment some passionate attitude in those about us. With this sense 

of splendor of our experience and of its awful brevity, gathering all we are into one 

desperate effort to see and touch, we shall hardly have time to make theories about the 

things we see and touch. What we have to do is to be forever curiously testing new 

opinions and courting new impressions, never acquiescing in a facile orthodoxy. (ibid., 

40; ênfase meu) 

 

Existe, contudo, um segundo sentido da palavra estética, que é, realmente, o primeiro. 

Etimologicamente, estética significa, antes de mais, sensibilidade (aisthesis) e só numa 

segunda acepção toma o significado secundário de conhecimento sensível e, por 

extensão, de ―aspecto‖ da nossa percepção, que é, no fundo, a interpretação que lhe dá o 

Movimento Esteta do final do século. É nesse último sentido que encontramos, mais 

explicitamente, a preocupação da estética com a beleza e o ideal da ―arte pela arte‖, o 

dictum que tem sido comummente aceite como máxima do movimento.
6
 

 Para alguns autores, o esteticismo está intimamente ligado àquele desejo do 

eclipse, do escapismo, da fuga de um presente cada vez mais distorcido e amoral, que 

procurava a todo o custo agrilhoar a arte aos desígnios burgueses e utilitários do 

                                                 
6
 É difícil traçar a origem da expressão ―arte pela arte‖. De acordo com Baldick, a obraMademoiselle de 

Maupin (1835), do francês Theóphile Gautier (1811 – 1872), conta-se entre as principais catalisadoras da 

ideia, podendo ser considerada como um primeiro manifesto da art pour l’art; no entanto, mesmo em 

Gautier, a frase também não terá sido empregue como hoje a reconhecemos (Baldick: 2008, 27). 
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positivismo. Com certeza muitos dos seus principais representantes, principalmente na 

última fase do movimento, procuraram efectuar o corte radical com uma política da 

necessidade pública da arte, que mais os incitava à falsa moralidade de uma filantropia 

ascética e pedante. O esteta de vanguarda entregava-se ao culto do indivíduo, seguindo 

Pater, que observava: ―To burn always with this hard gem-like flame, to maintain this 

ecstasy, is success in life. Failure is to form habits; for habit is relative to a stereotyped 

world‖ (Pater: 1973, 40).Na sua forma mais radical, esta era também a estetização do 

corpo, do comportamento, da atitude e do temperamento do ser individual. 

Naturalmente, qualquer filosofia do individualismo assim descrita não se coaduna, em 

princípio, com aquela que será uma das maiores expressões do desejo colectivo na 

história ocidental. No entanto, há que não ser demasiado apressado em riscar o 

esteticismo do mapa da utopia.  

 O compromisso com a beleza, com as verdades da forma e com a integridade do 

conceito são três aspectos inerentes à estética como sistema do pensar artístico. Na 

verdade, com o advento das estéticas críticas do modernismo, e mesmo do pós-

-modernismo, esses tornam-se os principais instrumentos manobradores do pensamento 

numa contínua reflexão sobre arte, a sua função na realidade presente e o seu empenho e 

transporte para a realidade futura. Na nova perspectiva, dependem de como se define a 

arte, ―o objecto e o método da Estética‖ (Huisman: 2003, 10). Essa particularidade é 

essencial para que se perspective a estética de William Morris, que também era um 

―movimento pela beleza‖, numa linha teórica que venha desaguar, mais ou menos 

directamente, nas águas da utopia. Antes de mais, é necessário compreender que o 

fenómeno do esteticismo é, em boa medida, fruto das estéticas idealistas que ocuparam 

o pensamento cultural de grande parte de Oitocentos, procurando afirmar a 

transcendência da subjectividade através da intuição e do estudo do essencial: ―o 

método reflexivo‖ (ibid., 54). Na Inglaterra de finais do século, o contexto que 

imediatamente nos interessa, John Ruskin (1819 – 1900) foi o seu principal profeta.  

 Ruskin, que viveu quase todo o século da Revolução Industrial, formalizou um 

poderoso contra-ataque à sociedade que se organizava nas premissas do liberalismo e do 

capitalismo urbano-industrial, em boa parte através do seu trabalho como crítico de arte. 

Em Modern Painters (1843 – 1860) avançou para a formulação do método estético que 

viria a catapultar o Belo para o centro das preocupações dos futuros estetas, procurando 

explicar a sua natureza e certificar a sua importância no quadro vastíssimo da 

experiência humana.  
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 De uma maneira geral, a perspectiva ruskiniana toma a arte por um princípio 

vital de uma existência ameaçada, na qual a beleza se manifesta na sua forma tipificada, 

isto é, simbólica, na matéria, como revelação das intuições divinas: 

 

[It] is either the record of conscience, printed in things external, or it is a symbolizing of 

Divine attributes in matter, or it is the felicity of living things, or the perfect fulfillment 

of their duties and functions. In all cases it is something Divine, either the approving 

voice of God, the glorious symbol of him, the evidence of his kind presence, or the 

obedience to his will by him induced and supported. (Ruskin: 1848 ii, 126) 

 

Ao defender uma abordagem certamente realista à criação artística, que se permitisse ao 

reflexo da beleza genuína da natureza, John Ruskin mantinha, ainda, que o mundo 

visual devia ser entendido como manifestação da criação. Nesse sentido, o papel do 

artista era, por isso, o de invocar e contemplar a obra de Deus na sua própria arte. 

Adianta o crítico:  

 

The hue is a beautiful auxiliary in working out the great impression to be conveyed, but 

is not the chief source of that impression; it is little more than visible melody, given to 

rise and assist the mind in the reception of nobler ideas (...) to prepare the feelings for 

the reading of the mysteries of God. (Ruskin: 1848 i, 170) 

 

A estética idealista de Ruskin está profundamente associada ao desejo da teofania, um 

aspecto quase completamente abandonado pelo esteticismo subsequente. No mais, a 

articulação da beleza com um sistema de crenças, por muito idiossincrático que seja, 

parece revestir-se daquela mesma moralidade que os estetas tanto abominavam e a qual, 

no esteticismo finissecular, perdera toda a sua expressão à medida que se desenvolvem 

os códigos da ética estética.  

 O argumento de John Ruskin toma novo folgo em escritos posteriores que vêm 

enfatizar o papel da beleza como garante da saúde moral da sociedade, numa abordagem 

que toma como princípio central a noção de que o florescimento da beleza está 

intimamente associado às condições laborais do artista. Assim escrevia, por exemplo, 

durante uma crítica à tendência moderna para a restauração na arquitectura: ―it is only 

by labor that thought can be made healthy, and only by thought that labor can be made 

happy, and the two cannot be separated with impunity‖ (Ruskin: 1853, 170). Todavia, 

por toda a sua influência sobre a irmandade de D. G. Rossetti, impulsionadora da causa 

estética como teorizada por Walter Pater, esses princípios mais radicais da estética 

ruskiniana (i.e., da sua reflexão em torno da arte e da beleza) permanecem preocupações 

marginais ao que hoje designaríamos por estética pré-rafaelita por excelência, moldada 
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em torno do cultivo da imaginação e da pureza das emoções, da liberdade da alma, da 

fragilidade do sonho, do fascínio pelo passado, das premissas da natureza e da 

percepção. Ainda assim, nem essa caracterização imperfeita daquela que será uma das 

escolas artísticas vitorianas mais celebradas na nossa actualidade, nem o Movimento 

Estético insular seu herdeiro parecem fazer justiça aos desafios meta-políticos dalguns 

dos expoentes mais radicais e activos do esteticismo emergente. Com efeito, é onde a 

crítica do esteticismo se separa do idealismo estético ruskiniano que encontramos 

algumas das formulações críticas em torno da beleza que mais exigiram do ideal da arte 

pela arte e nas quais poderíamos localizar, em parte, o núcleo embrionário das estéticas 

críticas de vanguarda do início do século XX. Nessas formulações, onde descortinamos 

o princípio de um esteticismo crítico, a beleza pela beleza tornar-se-á um profundo 

apelo por um mundo social onde o Belo possa fluir e florescer em todas as suas variadas 

instâncias: a promessa da beleza implica, nesse sentido, um sério compromisso com 

certas e determinadas formas, fundamentadas em princípios muito específicos, que 

sustentem a reivindicação por uma experiência humana universal mais gratificante. Os 

laços que unem esses outros estetas à fragilidade da utopia materializam-se, por um 

lado, na sua insistência na arte como revolução e, por outro, na recuperação do ideal que 

é, acima de tudo, um ideal para uma vida fundamentalmente diferente da sua 

experiência actual e, crêem-no, infinitamente mais humana porque íntima do Belo.  

 William Morris foi uma das figuras mais inquietas, intrépidas e recalcitrantes 

que o esteticismo emergente da década de sessenta produziu. O seu compromisso com 

os mandamentos da Irmandade de D. G. Rossetti e a sua profunda veneração por esse 

artista tomaram as rédeas do seu percurso em inícios de carreira artística quando, em 

1856, inaugura, com Burne-Jones e Rossetti, a segunda geração dos pré-rafaelitas. O 

espírito do pré-rafaelismo, da primeira como da segunda fase, era, em suma, uma 

poderosa retórica estética que intentava a recuperação de temas e motivos naturalistas e 

medievais através da sua representação plástica e que olhava a superioridade espiritual e 

artística de criadores como o poeta medieval Geoffrey Chaucer (1343 – 1400), o 

dramaturgo isabelino William Shakespeare (1564 – 1616) e os românticos John Keats 

(1795 – 1821) e Percy B. Shelley (1796 – 1822), no culto da Imortalidade artística  

(Hunt: 1905, 159). O seu gosto pela Idade Média estendeu-se à recuperação de 

iluminuras medievais, cuja reprodução em  monografias era cada vez mais popular, 

optando pelos modelos de manuscritos dos séculos XIII e XIV. Era Ruskin quem os 

recomendava, ―in their bold rejection of all principles of perspective, light and shade‖, e 
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na sua enorme capacidade de ornamentação (Braesel: 2004, 41). Em Rossetti, 

principalmente, no todo da sua obra pictórica, a influência das iluminuras é manifesta na 

concentração da mise-en-scène, no trabalho de perspectiva, na disposição espacial 

pouco convencional, na presença de focos de grande ornamentação e, sobretudo, no 

tratamento das cores, com a predominância dos tons quentes e de uma iluminação 

transversal ao plano da imagem.  

 A influência da Idade Média sobre a obra dos pré-rafaelitas conta-se, ainda, 

numa das actividades mais conhecidas desenvolvidas pelo grupo, que foi a pintura de 

murais na Oxford Union Society, na qual se adoptaram temas das lendas arturianas 

(Botto: 1996, 91). A actividade ocupou todo o Verão de 1857, numa altura em que o 

mais alto espírito de fraternidade jovial, que certamente caracterizou o início da segunda 

fase pré-rafaelita, contagiava todo o grupo (Hares-Stryker: 1997, 24-5). É só mais tarde, 

no Verão de 1859, que os pré-rafaelitas vão abraçar a épica tarefa de revolucionar o 

gosto vitoriano no que respeita às artes decorativas, numa promessa que se viu 

consumada, em 1860, com a criação da firma Morris, Marshall, Faulkner & Co., mais 

tarde apenas Morris & Co. A aventura marca o início de uma nova fase na escola pré-

-rafaelita, sendo o prelúdio para a sua futura divisão em duas principais vertentes: por 

um lado, os Estetas e Decadentes, o movimento mais directamente associado ao 

esteticismo finissecular, e por outro, o Movimento Arts & Crafts de que William Morris 

foi o principal cabeça-de-cartaz. O ano de 1859 é também o ano de Jane Burden e da 

mudança da família Morris para a ―Red House‖, no norte de Kent, que veio implicar um 

novo reconhecimento do estado das artes decorativas na Inglaterra da segunda metade 

do século. Como observa o biógrafo J. W. Mackail, a árdua tarefa de decorar a nova 

moradia dos Morris passou, em todos os seus detalhes, pela produção artesanal de quase 

toda a mobília e elementos decorativos, levada a cabo pelos elementos do círculo e 

amigos, uma vez que Morris não se sentia satisfeito com a qualidade e beleza dos 

objectos disponibilizados no mercado (Mackail: 1901, 142-3). Estava, assim, 

oficializado o primeiro confronto do já então poeta com os baixos padrões de produção 

industrial do seu tempo.  

 O contacto de Morris com D. G. Rossetti e os pré-rafaelitas não se limitou aos 

encontros nos salões da Oxford Union onde se discutia a melhor poesia medieval. Bem 

pelo contrário, a sua experiência com o círculo ganhou contornos realmente práticos, 

dinâmicos e experimentais que, no mais, foram surtindo o seu efeito em várias alturas 

posteriores da vida de Morris. A relação com a Irmandade foi, por isso, profícua a 



10 

 

vários níveis, principalmente no que respeita ao amadurecimento do artista enquanto 

poeta. Recorde-se, a título de exemplo, o enorme sucesso de The Defence of Guenevere, 

apenas dois anos depois da tímida recepção do conto ―The Story of the Unknown 

Church‖, em 1856, e como a força e o espírito da estética pré-rafaelita permeia ambas as 

obras, assim como muito da sua criação poética da década de sessenta e setenta. No 

conto, particularmente, antecipam-se alguns dos principais tropos que melhor 

caracterizariam a poesia madura de William Morris, para além de que é imediatamente 

manifesto o aprimoramento da linguagem, a criação de imagens literárias imbuídas de 

uma beleza quase sensível e a recuperação do cenário medieval, bem à guisa do trabalho 

desenvolvido pela Irmandade. No entanto, à medida que se instalava o estado de espírito 

melancólico, perturbado e inquieto que caracteriza, nas palavras de E. P. Thompson, a 

sua ―poesia do desespero‖, e que, em 1871, o atirara para os solos inférteis da Islândia, 

tornou-se claro para Morris que a mera contemplação do Belo, por si só, não era o 

bastante. Na sociedade moderna a beleza esmorecia sob a alçada diabólica (e 

terrivelmente humana) da frivolidade, da injustiça e da miséria. Exigia-se da arte um 

outro propósito. Assim, de uma estética celebrada nos ritos pré-rafaelitas, na sua 

atenção ao detalhe e à criação de textura através da imagem pictórica e verbal, Morris 

depressa desenvolve um esteticismo muito mais crítico, de cunho explicitamente social, 

que não procura a centralidade num debate em torno da beleza como ela é, ou como 

pode ser alcançada formalmente, mas antes, de como ela é necessária à saúde social dos 

homens e das mulheres que desejam a felicidade plena.  

 É em ―The Lesser Arts‖, palestra sobre as artes decorativas datada de 1877, que 

Morris estabelece, ainda que de uma maneira muito elementar, as três principais teses 

artísticas para que todo o seu pensamento posterior vai convergir. Essencialmente, o 

autor dita: i) que o desenvolvimento histórico de instituições capitalistas força o 

acentuado declínio da arte, ii) que no passado pré-capitalista, principalmente em alturas 

particulares do período medieval, a arte era o fruto natural do prazer e da liberdade do 

artesão na sua oficina e junto dos seus aprendizes e, finalmente, iii) que o 

rejuvenescimento da arte na sociedade moderna está profundamente dependente de 

sérias mudanças na estrutura da sociedade como a conhecemos e a sua regeneração não 

pode estar nas mãos de uns alguns génios de temperamento peculiar. Nesse sentido, 

para Morris a reabilitação da arte exige condições sociais que permitam recuperar, tanto 

o princípio do trabalho atractivo ou aprazível como a beleza em toda a sua extensão (a 

autenticidade e integridade da forma, do propósito, da essência ou do conceito), 
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tornando-se, também ela, um princípio do qual a vida humana não pudesse abdicar. 

Reunidos em torno da necessidade social da beleza, os fundamentos estéticos de Morris 

vieram, sobretudo, fortalecer a sua ligação com a beleza genuína, dita natural, herdada 

de Ruskin e dos pré-rafaelitas, cujo principal efeito foram as preocupações marginais, 

mas complementares, ao seu Socialismo que tomaram uma acentuação manifestamente 

ecológica. De uma maneira geral, podemos dizer que o furioso ataque de Morris ao 

capitalismo, por permitir o mais desonroso assalto à natureza, é sintomático de um 

pensamento que justapõe a destruição do mundo natural ao desaparecimento do tão 

necessário sentido estético para a revitalização da arte, que é dizer, da humanidade no 

seu mais geral.  

 Quando nos propomos explorar a estética de News from Nowhere, a sua utopia 

literária, é indispensável que tenhamos toda a presente reflexão em mente, pois, na 

verdade, a estética não se reflecte, apenas, na maneira como os indivíduos daquela 

sociedade em particular se manifestam a partir da arte. Pelo contrário, na utopia ela 

ganha, sobretudo, uma dimensão realmente social e humana ao invocar o Belo para 

fazer parte de toda a experiência da vida, ao estipular as leis do trabalho como se fosse 

as suas próprias leis, ao exigir da sociedade completude na sua forma e função e ao 

instituir a condição do sujeito estético como ser social.  

 Um aviso importante: ao aceitarmos a vertente estética imperante na utopia de 

Morris não estamos a fazer a apologia de uma estética utópica. Podemos argumentar, à 

partida, que Morris manifesta a esperança utópica em toda a sua arte, que em tudo 

caminha para a enunciação de News from Nowhere, mas o problema da estética é, 

essencialmente, o problema da beleza e como ela se manifesta na utopia através da 

natureza da arte e das relações sociais. Na realidade, falamos de uma faca de dois 

gumes. Por um lado, temos a utopia, ou eutopia, como usualmente a reconhecemos, isto 

é, a sociedade boa que é também a extensão melhorada e usualmente futura da 

sociedade presente, como representada nalgum tipo de suporte material que assim se 

torna memória material e se torna arte. Por outro lado, temos também a utopia como 

esperança, o sentimento utópico como delineador da acção que estimula o arquitecto 

utópico no sentido de criar algo em que esse sentimento se transfigura. A intenção dessa 

segunda utopia, como escrevia Bloch, é a de fornecer o telescópio mais polido para 

compreender ou dominar a verdade, muitas vezes temida, da ―nearest nearness‖ (die 

nächste Nähe), a proximidade do momento já vivido, de maneira a avançar na distância 

futura (Bloch: 1996, 12). A sua manifestação na aura da esperança permeia todos os 
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nossos passos na actualidade, não só no compromisso com um mundo melhor que está 

implícito na investigação médica ou no planeamento político, mas também na forma 

como nos arranjamos de manhã para sair de casa, como nos apresentamos ao mundo, 

como esperamos que o mundo nos receba. A proposta do desejo é infindável e, por isso 

mesmo, deve ser gerida com cautela. 

 Como observa a investigadora Iolanda Ramos da Universidade Nova de Lisboa, 

pode considerar-se que, ―numa óptica de Estudos da Cultura‖, para além dos múltiplos 

mundos ideais, ―o utopismo apresenta sentimentos ideais, como energia, intensidade, 

transparência e sentido de comunidade‖ (Ramos: 2011, 280). Quando estudamos a obra 

do pragmático Morris, apercebemo-nos que é a passagem dessas aspirações ideais para 

o espaço materializado da utopia literária, com todas as suas ferramentas de especulação 

e provocação, que assegura a importância do debate estético de finais do século XIX na 

tentativa de abalar a tautologia do lugar-comum na realidade experienciada, incitando a 

transformação do presente. De alguma maneira, defende Ramos, argumentando a favor 

da utopia transcultural pré-rafaelita, também a Irmandade de D. G. Rossetti, da primeira 

como da segunda geração, partilhava dessa mesma agitação e postura perante o desafio 

de mudar o mundo (ibid., 179). 

 

A realidade e a estética no encontro com a utopia 

Se a questão da estética é, como vimos, sobretudo, a da percepção da beleza e a do 

temperamento que a cria e informa, então o desígnio da utopia é, fundamentalmente, a 

questão do espaço. As contendas em torno da definição de utopia, abordadas pela 

professora Ruth Levitas em The Concept of Utopia (1990), muito se devem, ainda, ao 

enigma herdado de Sir Thomas More, no alvor da modernidade,a quem 

indiscutivelmente se atribuiu a origem do género literário em que a imaginação utópica 

foi, maioritariamente, cristalizada. Todavia, mesmo nas melhores tentativas de definição 

de utopia, quer em termos da sua forma literária, quer em função do seu conteúdo, a 

tendência é a de parafrasear o enigma de More no sentido único de justificar o seu papel 

fundador.
7
 Paralelamente, só em comentários do utopismo mais recentes, em que o 

género literário passa, deliberadamente, para segundo plano ou, pelo contrário, em 

exposições que limitam o seu objecto de estudo às utopias literárias, que se reconhecem 

                                                 
7
 Cite-se, a título de exemplo, o caso de J. C. Davis (1981), um dos principais teorizadores da utopia 

enquanto forma, em Utopia and The Ideal Society, Cambridge: Press Syndicate of the University of 

Cambridge, e de Krishan Kumar, 1987, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times,Oxford: Basil 

Blackwell, Lda. 
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como apenas uma das inúmeras formas de expressão utópica, é que esta tendência não 

se multiplica.  

 O trocadilho grego que dá nome à ilha de More sugere a natureza dupla da 

própria utopia: esta não é só o não-lugar (o lugar nenhum) por definição, é também o 

lugar-irrealizável por extensão. Mais ainda, o conceito é assimilado pelos habitantes 

imaginários da ilha de More (os Utopianos) como o lugar-bom, ou seja, a eutopia. A 

tensão entre o não-lugar e o lugar-bom permanece, até hoje, intrínseca à problemática 

da classificação da utopia. Mais do que isso, os neologismos introduzidos por Thomas 

More também representam uma tentativa de problematização do lugar-real, do próprio 

espaço que a utopia, nas suas mais variadas formas, continuamente desenvolve.  

 Como todos os comentadores do utopismo começam por apontar, de forma mais 

ou menos aprofundada, as utopias são representações, habitualmente literárias, de uma 

sociedade melhor por oposição à sociedade existente.Contudo, é preciso cuidado 

quando empregamos o termos ―melhor‖, que é muitas vezes ambíguo e até impreciso. 

Como nota o professor Northrop Frye no seu artigo ―Varieties of Literary Utopias‖ 

(1965), e outros autores antes dele, o espírito da utopia literária (e, adiantamos nós, de 

todas as outras) vai depender, quase na sua totalidade, da atitude emocional com que a 

audiência a recebe; daqui resultam, por exemplo, os ataques veementes e anti-utópicos a 

uma tradição de suposto totalitarismo que remontam já, no mínimo, à primeira metade 

do século XIX, quando o barão Thomas Macaulay (1800 – 1859) escrevia: ―an acre in 

Middlesex is better than a principality in Utopia‖ (Jacoby: 1999, 174).É profético o tom 

de L. T. Sargent quando diz que não só de sonhos é feita a história das conquistas do ser 

humano, mas também de pesadelos (Sargent: 1994, 1). 

 Na sua configuração mais tradicional, a da forma literária, a utopia advém da 

conciliação de uma idade do ouro há muito perdida e da imagem do Paraíso, marcas 

inabaláveis das suas raízes clássicas e cristãs; e se a primeira nos permite perspectivar a 

utopia no tempo, na segunda insinua-se a noção de lugar, seja qual for a sua natureza. 

Krishan Kumar, por exemplo, oferece-nos uma acepção detalhada sobre o passado 

clássico-latino e cristão daquilo que considera ser o ímpeto utópico das sociedades 

ocidentais, avaliando motivos e tendências, tanto no Cristianismo como no pensamento 

Clássico, que possam ter sido assimilados, em especial, por Sir Thomas More, na 

concepção literária da utopia moderna.
8
 

                                                 
8
 cf. Kumar (1987). De relembrar, também, que a argumentação de Kumar gira em torno de uma 

definição de utopia mais ou menos em termos de forma, acabando por ignorar, não de modo assumido, 
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 O enigma inicial de Thomas More não inclui a questão temporal de forma tão 

explícita e daqui se infere, à primeira vista, que o seu estado ideal, como projectado na 

ilha Utopia, não é tanto um futuro ideal como um presente hipotético, semelhante ao 

que o professor Northrop Frye, em ―Varieties of Literary Utopias‖ (1965), define para a 

República de Platão como um poder delineador na mente humana e individual, mas não 

um objectivo definidor da acção (332-3). Com efeito, ao aceitarmos o modelo platónico 

tipificado em Kallipolis(do grego kálos ―belo‖ + polis ―cidade‖), a cidade bela,
9
 como 

um dos mais importantes antecedentes históricos da utopia literária moderna, é 

necessário que recordemos, também, aquela passagem do Livro IX da República em que 

Sócrates exorta o carácter idealizado e, por isso, sempre presente da sua cidade-estado, 

finalmente governada pelos filósofos-reis: 

 

I understand; you mean (...) the city of which we are the founders, and which exists in 

idea only; for I do not believe that there is such a one anywhere on earth? 

 In heaven, I replied, there is laid up a pattern of it, methinks, which he who 

desires may behold, and beholding, may set his own house in order. But whether such a 

one exists, or ever will exist in fact, is no matter; for he will live after the manner of that 

city, having nothing to do with any other (Jowett: 1888, 592) 

 

A república socrática é uma cidade deliberadamente projectada no plano do abstracto, 

pertencente ao mundo das Ideias, onde a razão prima sobre a natureza humana, por 

oposição ao que acontece naquele fragmento de sociedade inferior, dito natural, onde 

tudo flui e nada realmente permanece, i.e., o mundo dos sentidos. É pela mão do 

filósofo, da contemplação, e através da educação, que o homem comum se propõe olhar 

para o que Platão também denominou: ―the city which is within‖ (ibid., 591). A cidade 

bela, que é também a cidade boa, ganha forma e substância na argumentação de 

Sócrates a favor de uma definição de justiça enquanto virtude, por oposição a Glaucon 

que a sugere como força da necessidade (ibid., 358). Reconhecendo a justiça como valor 

                                                                                                                                               
um largo leque de possível material para o estudo a que inicialmente se propõe. Cf. Frank E. e Fritzie P. 

Manuel, 1979, Utopian Thought in the Western World, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of 

Harvard University Press, 33-92. 

9
 Escrevia Platão em Lysis: ―(For) I say that the good is beautiful‖ (Penner e Rowe: 2005, 102).A 

condicional platónica «se bom então belo, se belo então bom», promovendo a identificação do que é bom 

com o que é belo, impõe uma tensão semelhante à que dizíamos ser a da utopia e da eutopia. Contudo, 

enquanto o termo grego agathós (bom, nobre, admirável) surge no pensamento platónico como um 

reflexo do ideal (i.e., da ideia de) bom, kálos, nota Dürrigl (2002), enquanto manifestação da beleza 

exterior, também contém valores do campo semântico agathós, como honesto, nobre, decente. O termo 

derivativo de ambas as palavras (kalokagathía) seria, então, empregue para descrever entidades que 

possuíssem todas as presentes qualidades, pois aquele que é belo no seu exterior só podia conter, em si 

mesmo, os valores mais enriquecedores (Dürrigl: 2002, 208). De notar, ainda, que o uso do termo não 

escapa, nunca, ao espírito patriarcal e elitista da Antiguidade e ao qual Kallipolis não era excepção. 
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essencial e inerente a Kallipolis, Sócrates certifica-a, também, enquanto virtude do 

indivíduo que habita essa mesma cidade: a visão do estado justo, que é mais didáctica 

do que profética, ganha espaço no transcendente mas não sem antes se defender como 

modelo na regulamentação da vida humana. Esse modelo, a que se chamou platónico ou 

socrático, apresenta-se ao tempo-presente da mente dos seus interlocutores e ao espaço-

presente da sua sociedade, tal como a ilha da Utopia de onde regressa Raphael 

Hytholoday, preparado para se insurgir contra a classe ociosa.  

 Toda a construção imaginativa, que é dizer hipotética, de uma alternativa à 

sociedade real é, necessariamente, por definição, artificial: ―[utopia is] a product of 

conscious design‖ (Frye: 1965, 325). Essa construção implica, quando muito por uma 

questão de estruturação do pensamento, alguma ideia inicial de espaço. Como adianta J. 

C. Davis (1983), muitos são aqueles que imaginam um mundo melhor e mais justo, 

embora poucos se atrevam a projectá-lo realmente, isto é, a passar a sua visão para o 

papel (14).  

 A construção da utopia pede um espaço que permita transformar o ideal em 

signo, o pensamento em traço, o conceito em textura. Tais espaços, também eles 

construídos, chegam (num determinado futuro) ao comentador do utopismo como o 

sítio arqueológico ao historiador ou a paisagem histórica ao arquitecto paisagista. 

Énesse sentido que Ástráður Eysteinsson (2006) vem definir o espaço enquanto 

reconstrução cultural, isto é, quando carregado de significado histórico, o espaço é 

como que processado por certos filtros culturais e ganha novas significações. Essa 

acepção é tão válida para a pequena praça no centro da cidade, ou para um excerto, bem 

delimitado, da imensidão selvagem, como para lugares absolutamente imaginários: 

―places are among the keys to our cultural identities‖, remata o autor, ―but this means 

they are also gateways to our imaginary‖ (Eysteinsson: 2006, 8).  

 Toda a substância de que são feitos os sonhos de homens e mulheres que ousam 

imaginar encontra refúgio no espaço, alimenta-o e transforma-o, actuando sobre ele. Por 

outro lado, é desse mesmo espaço e das histórias (não raro terríveis) que o compõem 

que esses mesmos homens e mulheres retiram a matéria-prima para o sonho: olhando a 

sociedade real, desejam outra. A relação entre o espaço e a utopia estreita-se ao 

recordarmos que L. T. Sargent, cujas concepções têm sido transversalmente adaptadas, 

definiu o utopismo como:  
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social dreaming—the dreams and nightmares that concern the ways in which groups of 

people arrange their lives and which usually envision a radically different society than 

the one in which the dreamers live. But not all are radical, for some people at any time 

dream of something basically familiar (...). Utopianism is the result of the human 

propensity to dream while both asleep and awake. (Sargent: 1994, 3-4) 

 

O oximoro da utopia é o que a mantém viva ainda hoje. Por um lado, é o lugar que é o 

não-lugar, que não tem correspondência directa com a realidade imediata, mas que 

nunca deixa de fazer parte dessa realidade enquanto ocupante singular de um 

determinado espaço, fisicamente presente na medida em que toma parte, desde o 

momento da sua concepção, da memória material colectiva, da autoria exclusiva da 

sociedade humana, e que se completa na qualidade de artefacto histórico. Por outro 

lado, a utopia é, também, o lugar irrealizável que os comentadores das mais variadas 

disciplinas constantemente justapõem a uma noção de espaço reconstruído ao 

procurarem a continuidade entre o sonho ou o desejo e a conjectura real que o desperta.  

 Em ―Of Other Spaces‖ de 1984, Michel Foucault, a quem nos referíamos 

anteriormente, arruma a utopia enquanto ―sítio‖ sem expressão no lugar reale recorre à 

analogia do espelho para melhor ilustrar a relação que ela estabelece com a realidade. 

Muito rapidamente, lemos na sua exposição que o espelho partilha com a utopia o não-

-lugar (―since it is a placeless place‖), posicionando o ―eu‖ ou o ―ser‖ que contempla 

num abstracto onde ele, de facto, não existe (Foucault: 1986, 23). Do lado de fora do 

espelho, quem olha encontra-se a si mesmo, ali, daquele outro lado, ali onde ele é 

ausente e onde, simultaneamente, existe, como alternativa a si mesmo. 

 Há alguma fragilidade no argumento de Foucault no que diz respeito à definição 

da utopia propriamente dita, que o autor considera, em termos de conteúdo, como a 

representação de uma sociedade na sua forma mais perfeita ou, pelo contrário, invertida, 

face à sociedade existente. Pelo contrário, a tendência para incorporar a ideia de 

perfeição à ideia da utopia, embora corrente, não o é sem a resistência ou total oposição 

de alguns dos comentadores mais sonantes que, na carta da perfectibilidade, vêem uma 

das armas mais poderosas da reacção anti-utópica. Ora, se o ser humano não é perfeito, 

a única maneira da colectividade humana se tornar perfeita é através do uso, assim 

justificado, da força. Ipso facto, o utopismo legítima o totalitarismo e a violência contra 

a espécie humana.
10

 

                                                 
10

 Cf. Alcinda Pinheiro de Sousa, 1985, ―O Anátema da Utopia‖ in: Miscelânea de Estudos dedicados a 

Fernando de Mello Moser, Lisboa: Comissão Científica do Departamento de Estudos Anglo-Americanos 

da FLUL, 37-51. 



17 

 

 Na verdade, mesmo os analistas mais entusiastas do utopismo não temem em 

aproximar a ideia de utopia a um sentimento de imperfeição e incompletude muito mais 

imediato à natureza humana.
11

 É, no entanto, irrelevante que Foucault se demarque de 

semelhantes considerações quando o seu objectivo é a exploração dos espaços que 

compõem, não as utopias propriamente ditas, mas os lugares-outros a que o filósofo 

vem chamar as heterotopias: espaços que partilham do mesmo tecido daqueles de que 

conscientemente se destacam, funcionando à margem da cultura hegemónica e 

formando uma espécie de ―counter-sites‖ (Foucault: 1986, 24). A ligação da heterotopia 

à sociedade dominante é a toca por onde escorrega Alice na sua visita às Maravilhas, 

um país cujos habitantes, ainda que profundamente alterados, não lhe são 

irreconhecíveis.  

 Heterotopias representam divergências reais, como os museus, os hospícios ou 

os jardins municipais (falando em espaços concretos), que o são de uma maneira 

simultaneamente física e mental. Assim, nesses lugares-outros, Foucault cria um elo 

entre a realidade e o não-lugar no espelho, que não deixa, em si mesmo, de possuir uma 

existência física, que é dizer real. Como justificada pelo filosófo, as heterotopias contêm 

ainda ecos de uma noção quase fenomenológica do espaço interno, plural e heterogéneo, 

que é o núcleo da nossa percepção primária, ao desafiar a relação entre o indivíduo e o 

mundo: ―the space in which we live‖, continua Foucault, ―in which the erosion of our 

lives, our time and our history occurs, the space that claws and gnaws at us, is also (...) a 

heterogeneous space (...) we do not live in a kind of void‖ (ibid., 23). Os espaços que 

habitamos e os lugares que ocupamos, aqueles que nos retiram de nós próprios e sobre 

os quais, ao actuarmos, nos tornamos mais nós mesmos, ecoando Eysteinsson, são 

repletos de sulcos e insinuações que se traduzem numa poderosa rede de relações 

delineadoras da própria dimensão em que coexistimos. Essa perspectiva sobre o espaço 

está intimamente relacionada com a função da utopia na sociedade que lhe dá o ser. 

 Na medida em que Morris vai transportar a arte e a beleza para o centro da 

utopia e da contenda socialista, a sua percepção do espaço vivido, o espaço de onde 

brotam as aspirações mais elevadas por uma sociedade mais justa, mais livre e da 

                                                 
11

 Para a rejeição da ideia do perfeito na definição de utopia, veja-se L. T. Sargent em ―The Three Faces 

of Utopianism Revisited‖ in: Utopian Studies 5:1, 1994, 1 – 37, ou mais recentemente em ―The Problem 

of the ―Flawed Utopia‖: A Note on the Costs of Eutopia‖ in: Moyland e Baccolini eds. Dark Horizons: 

Science Fiction and theDystopian Imagination, 2003, 225 – 231.Ver ainda Suvin(1979): ―after Saint-

-Simon and Morris [and] by the time Wells wrote his celebrated first page of A Modern Utopia 

distinguishing between static and kinetic utopias (...) we have no further excuse for insisting on absolute 

perfection‖ (45). Para uma defesa da necessidade da imperfeição, cf. Sargent, ―A Note‖. 
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criação plena, é manifestamente, ou desse princípio partimos, uma percepção estética. 

No entanto, ao contrário da fenomenologia, que admite, grosso modo, a existência de 

dois pólos independentes no entendimento do mundo, o pólo objectivo, da ciência e da 

biologia e o pólo perceptivo, da experiência sensorial, Morris admite apenas uma 

realidade: a realidade social que se inscreve no presente do nosso discernimento 

enquanto sociedade verdadeira, sendo, de facto, a sociedade falsa. Essencialmente, a 

sociedade verdadeira é aquela cuja consumação final é presentemente negada pela 

autoridade da classe dominante, ou privilegiada, enquanto a sociedade falsa oculta a 

genuína natureza das relações materiais entre os indivíduos, agrilhoando-os a um hábito 

irracional como que através de uma ―corrente invisível‖e criando cada vez mais 

dispositivos que suspendem a capacidade dos indivíduos para tomarem consciência da 

sua posição na actualidade real.  

 Todo esse conceito, de verdade e falsidade na consciência social, Morris 

explora-o no seu melhor na palestra de 1888 ―True and False Society‖, à qual se juntam 

fortes vociferações contra a atitude parlamentar e um ataque à falsa lisura de um sistema 

que apenas fortifica a estagnação dos poderes instalados. Num outro artigo, ao propor a 

abstenção como alternativa à via parlamentar, Morris reforça a necessidade de educar a 

grande classe operária no sentido da luta de classes: 

 

[the need] of pointing out to them that while monopoly exists they can only exist as its 

salves: so that the Parliament and all other institutions at present existing are maintained 

for the purpose of upholding this slavery (...) that they are asked to vote and send 

representatives to Parliament (...) that they may point out what concessions may be 

necessary for the ruling class to make in order that the slavery of the workers may last 

on: in a word that to vote for the continuance of their own slavery is all the 

parliamentary action that they will be allowed to take under the present regime. (―The 

Policy of Abstention‖ MIA) 

 

A causa da sociedade verdadeira e falsa é uma das preocupações centrais de William 

Morris na sua batalha pelo Socialismo.  

 Nas suas incansáveis campanhas, de norte a sul de Londres, junto às mais 

variadas audiências, desde o operariado fabril aos estudantes das artes e ofícios, o que o 

movia era a necessidade de educar o público e de o instruir contra a realidade oculta do 

capitalismo, daquela bruta força que o próprio sistema sustentava, qual máquina 

industrial, por baixo das imagens, das representações, de tudo aquilo a que o próprio 

Marx viria a denominar, em A Ideologia Alemã (1932), as ―ideologias‖. É também aqui 

que encontramos alinha ideológica que une Morris, na Inglaterra de finais do século, à 
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consciência utópica do modernismo que o sucedeu e, mais ainda, à sua insularidade nos 

nossos dias, que vieram encher do maior desespero e pessimismo, não raro de um 

sentimento de profunda desconfiança, mas sempre na penumbra da mais profunda 

esperança, aquela célebre ilha da felicidade humana, inatingível na sua forma mais 

tradicional, mas sempre tão presente no ideário do ocidente, em qualquer etapa da sua 

formação. A ligação entre a realidade social e a utopia foi, talvez, mais bem ilustrada 

nesse sentido por Mannheim na sua teorização do saber. 

 Karl Mannheim (1893 – 1947), que procurou o enquadramento político da 

utopia em termos da sua função, transporta-a para uma linha de pensamento obviamente 

historicista, alicerçando o pensar utópico no percurso histórico e sociológico humano, 

tendo em vista as operações ideológicas na sociedade e as transformações, estruturais e 

perceptivas, que delas resultam. Mannheim foi quem popularizou a noção de 

consciência utópica, nomeadamente no seu estudo Ideology and Utopia (1929), com 

primeira edição inglesa de 1936. De uma maneira geral, o sociólogo aceita como 

utópicas aquelas orientações que procuram a transcendência da realidade de acordo com 

um plano de conduta, simultaneamente sério e marginal, e cujo exercício dissolva, 

parcial ou totalmente, a ordem imperante (Mannheim: 1954, 173). Assim, entender a 

utopia está profundamente dependente de uma interpretação sociológica do viver-real, 

um aspecto em que o pensador húngaro é excepcionalmente pragmático, não admitindo 

espaço para a crítica ou reinterpretação do consenso marxista: 

 

The nature of ―reality‖ or ―existence as such‖ is a problem which belongs to philosophy 

(...). However, what is to be regarded as ―real‖ historically or sociologically at a given 

time is of importance to us and fortunately can be definitely ascertained. Inasmuch as 

man is a creature living primarily in history and society, the ―existence‖ that surrounds 

him is never ―existence as such‖, but is always a concrete historical form of social 

existence. For the sociologist, ―existence‖ is that which is ―concretely effective‖, i.e. a 

functioning social order, which does not exist only in the imagination of certain 

individuals but according to which people really act. (ibid., 174) 

 

Contraas exigências da realidade fabricada, a utopia admite, apenas e só, a ruptura com 

as garantias do progresso, a ideia, escrevia Isabel Stengers (1998), ―de que as coisas 

estão destinadas a resolverem-se por si próprias‖ (81). Note-se que Mannheim nunca 

fala em ―verdade‖ propriamente dita. As ideias são, sobretudo, situacionais: o ―ideário‖ 

do real, promovido pelos representantes da ordem social dominante, alimenta-se das 

mesmas concepções que diz justificar, combatendo, a qualquer custo, a subversão 

daquelas ideias que o transcendem (Mannheim: 1954, 175). Essas são, à partida, as 
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ideologias e as utopias, dois termos cuja oportuna distinção quase nos exige o 

derradeiro salto filosófico.  

 De uma maneira mais simplificada, podemos identificar as ideologias com as 

ideias transgressoras mas, em última análise, subservientes à ordem social vigente, 

porque incapazes de destruir o núcleo duro, estruturante, da realidade como esta se 

apresenta, social e historicamente. A orientação ideológica, inclusive bem-intencionada, 

de qualquer grupo social em ascensão política consome-se na batalha final contra os 

grilhões que oficializam a normalidade artificial do status-quo. Nos últimos dias do 

feudalismo, por exemplo, a classe emergente da burguesia propalava uma ideologia que, 

para efeitos de clarificação do pensamento, poderíamos localizar entre a orientação 

utópica e a ideológica, numa espécie de limbo. Efectivamente, ela proclamava a 

fronteira final da realização da liberdade, intimando quebrar com o sistema de casta 

hierárquico feudal e com a estaticidade da antiga ordem. Em parte, e durante largos anos 

após a sua consumação, dir-se-ia que a revolução liberal foi capaz de cumprir muitos 

dos seus objectivos mais aparentes (Morton: 1952, 116). Contudo, na sua génese, a 

acção da burguesia, emergente do acentuado declínio da nobreza e do poder do clero, 

circa século XVI, não foi mais do que uma transgressão parcial: não houve, por assim 

dizer, qualquer corte com as instâncias de poder, mas antes uma passagem do poder 

soberano das mãos de uns para as de outros, no que se poderia classificar uma noção 

muito primitiva de tráfico de influências. Mannheim esclarece: 

 

Wherever the idea of freedom had to make concessions to the concomitant idea of 

equality, it was setting up goals which were in contradiction to the social order which it 

demanded and which was later realized (Mannheim: 1954, 183) 

 

Por outras palavras, se alguma vez a burguesia cuidasse de levar até às últimas 

consequências o dictum da liberdade que desembainhara como uma espada, então ela 

negar-se-ia a si própria no desdobramento e na ultimação do confronto: isto significaria 

o suicídio político, o que, muito sobriamente, não se coadunava com os planos iniciais 

da nova classe dominante. Pelo contrário, no alvor da era contemporânea, a também 

chamada Revolução Francesa, remata o historiador marxista A. L. Morton, ―was an 

outstanding success, but to those who hailed it as the beginning of an epoch of universal 

brotherhood it was for that very reason disappointing‖ (Morton: 1952, 127). O exemplo 

histórico da burguesia ilustra bem as particularidades da ideologia de K. Mannheim, 

cuja abordagem desmistifica o condão manipulador de muitas ideias progressistas e 
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subversivas que, no seu exercício, mais atestam a necessidade do controlo de ideias 

realmente revolucionárias.  

 Ao contrário da ideologia, a utopia mannheimiana impõe, desde o momento da 

sua concepção, uma rigorosa aproximação à não-existência: isto quer dizer que, do 

ponto de vista da classe dominante, a utopia diz respeito a concepções de existência que 

não podem, de todo, ser realizáveis (Mannheim: 1954, 177). Também por isso, para o 

sociólogo, o pensamento utópico implica, em parte, um acto de extrapolação: é 

necessário pensar para além do actual contexto histórico, para além do que se assume 

como o senso-comum. A sua realização implica uma quebra real e efectiva com as 

instituições da antiga ordem, de maneira a criar espaço no consciente humano para os 

novos conceitos que ainda estão por testar a sua funcionalidade na realidade recém-

criada. É, de facto, esse critério da realização que, em retrospectiva, nos permite 

destrinçar o que é ou não utópico do que é ou não ideológico (ibid., 184). O problema 

imediato do método mannheimiano é que não nos permite aprofundar a reflexão sobre a 

razão de ser da utopia, da intimidade entre o pensamento utópico e o ser em toda a sua 

extensão humana, crítica, não absolutamente política, também estética. 

 Em Mannheim, o encontro com a consciência utópica é, acima de tudo, uma 

operação do método aposteriori que segue de uma análise a manifestações históricas 

concretas, de acordo com os interesses de uma sociologia do conhecimento. Porém, isso 

não invalida a legitimidade do seu argumento no que concerne a influência da ―falsa 

consciência‖, que é, de uma maneira geral, a expressão ideal do bloqueio exercido pela 

classe hegemónica sobre a classe dominada, na recepção da própria utopia.  

 Conscienciosamente não se impõe que regressemos a Mannheim. A sua utilidade 

é introdutória na medida em que a definição apresentada de utopia enquanto concepção 

da existência humana que procura transcender a realidade estabelecida, histórica e 

socialmente, nos possibilita passar ao plano da especulação, da visão construtiva da 

sociedade pós-capitalista, com a garantia de que todas as convenções e todos os códigos 

da não-existência assumem, na sua concretização no espaço literário, o carácter de 

hipótese. Com efeito, são as hipóteses desenhadas pelo desenrolar da História como 

Morris a estudou que mantêm viva, em muito da sua obra e pensamento socialista, o 

desejo e a esperança pela utopia.  
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As últimas décadas do século XX testemunharam o importante ressurgimento de 

William Morris no meio académico, depois do quase meio século em que a sua obra foi 

votada ao silêncio. O ano de 1996 em particular revela um calendário recheado de 

eventos dedicados ao homem e ao seu pensamento, numa série de conferências, 

colóquios e exposições que se multiplicam pela Europa, pela América do Norte e pela 

Austrália. Desse ano em que se celebra o centenário da sua morte resultam as antologias 

críticas mais recentes, que procuraram manter vivos a memória e o principal legado de 

Morris numa sociedade que já então se dizia do futuro.  

 Tal como previra Clive Wilmer logo em 1993, e antes dele Raymond Williams 

nos anos cinquenta, não foi na poesia que viria repousar a lembrança deste poeta e 

decorador natural do distrito de Walthamstow, em Londres, mas, antes, naqueles 

escritos, muito mais politizados, que compõem uma análise realmente crítica do período 

conturbado em que ele se movimentou e, no plano da alternativa, a visão do que poderia 

ser a verdadeira sociedade do futuro. Fundamentalmente, um pouco por todo o mundo 

ocidental, o centenário não veio restaurar a antiga glória de Morris como talentoso 

homem das letras e de um génio poético singular, mas despertou, sobretudo, a atenção 

da academia universal para a contemporaneidade, originalidade e pertinência das suas 

ideias na sociedade do consumo, da tecnologia e, finalmente, do pensar globalizante. 

Nesse sentido, são principalmente abordagens do foro dos Estudos de Género ou do 

âmbito da cultura ambiental que medeiam as melhores e mais recentes tentativas de 

repensar o posicionamento de Morris face a uma longa tradição de pensamento político.  

 Numa nota mais introdutória impõe-se considerar a especial contribuição para as 

comemorações centenárias que nasce nesta nossa pequena praia lusitana. Com efeito, no 

mesmo ano de 1996, a Universidade do Minho, em parceria com o consulado britânico 

e a Fundação Calouste Gulbenkian, publicava um maravilhoso volume intitulado 

William Morris: A Celebration of World Citizenship (1896 – 1996), no qual se reúnem 

importantes contributos para aquela imagem renovada, muito mais crítica e oportuna, de 

uma das figuras mais importantes do pensamento social do período vitoriano e também 

do nosso. Na sua pequena dimensão, o livro acolhe uma série de artigos que se 

debruçam sobre uma pluralidade de temas, entre outros, o debate, sempre pertinente, em 

torno do pensamento socialista, social e comunitário de Morris, o seu sentido ecológico 

no contexto da tradição romântica e o seu compromisso mais prático com as lides 

artísticas, sempre tendo em vista uma narrativa cultural mais ampla para o estudo da 

sociedade vitoriana. De uma maneira ou de outra, todos os autores tocam o tema da sua 
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utopia literária News from Nowhere e é também por isso que a antologia assume este 

lugar de destaque. Aqui, e do ponto de vista do género literário, a utopia é, talvez, mais 

bem trabalhada no artigo da professora Fátima Vieira da Universidade do Porto, numa 

análise da obra em termos de uma comparação crítica com a primeira utopia moderna, a 

original, a Utopia de Sir Thomas More.   

 Estudando ao detalhe a nova ordem social da futura Londres de William Morris, 

a escrever na segunda metade do século XIX, Vieira compromete-se, sobretudo, com a 

questão da liberdade e com a maneira como lidam os dois utopistas, principalmente 

Morris, que tanto admirava o pensador renascentista, com a liberdade enquanto 

componente necessária ao desenvolvimento humano. O seu julgamento está, a nosso 

ver, correcto quando a autora afirma que, na ilha Utopia, ―equality of rights implies 

uniformity of lifestyle‖, pelo que More impõe ao seu povo de utopianos um estilo de 

vida que só pode ser consolidado e uniformizado através de leis que cristalizam hábitos 

e opiniões (Vieira: 1996, 64). Pelo contrário, na comunidade da partilha e da cooperação 

de Morris, ―freedom, which is the main result of the abolishment of private property, 

provides then for a transformation of man himself: because he is free, he is socially 

more responsible‖ (ibid., 66).  

 Mais preocupada com a tradição utópica da cultura inglesa, Vieira salienta a 

singularidade da concepção morrisiana da liberdade dentro de um discurso literário que, 

tradicionalmente, a associa aos grilhões de uma feroz legislação e de severas punições 

em face do crime. A autora conclui: ―for once, there‘s a writer who believes that the day 

man is set free, he will grow responsible and equally in his attitude towards life and 

Nature‖ (ibid., 67). Outros temas de interesse a que o artigo de Vieira nos introduz são o 

da religião, da sustentabilidade ecológica e da controversa questão da perfeição, mas no 

que concerne a prática e o poder informador das artes e da estética na utopia, a sua 

observação permanece, também por razões metodológicas, acrítica. Para uma análise 

mais direccionada nesse sentido, ainda na colectânea do centenário, considere-se o 

artigo de Maria Eiras Dias, ―O Ambiente, o Património e a Questão Cultural em News 

from Nowhere‖.  

 A abordagem de Eiras Dias é maioritariamente textual, mas a sua perspectiva, se 

nos for permitido denominá-la assim, é a de uma historiadora ambiental da arte. Em 

muitos aspectos essenciais, nomeadamente no que respeita a apreciação da beleza 

―exterior‖ da Londres do futuro como ela foi idealizada por Morris, a sua análise 

intersecta-se com a nossa investigação. Fundamentalmente, a autora concentra-se na 
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temática da revitalização do património cultural, cuja possibilidade Morris justapunha, 

na sociedade descrita no romance, à necessidade de pensar em termos da 

sustentabilidade ambiental e de um regresso à ruralidade e aos valores da produção 

artesanal. Embora nunca problematize a questão da arte como instrumento político (que 

muitas vezes se assemelha a uma terapia política) no encontro utópico entre o Homem e 

o mundo natural, Dias é sempre coerente na sua proposta que dita a liberdade artística e 

o contacto mais directo com os materiais para a criação como condições essenciais para 

que o ser humano se permita a um desenvolvimento ético na sua relação com a natureza 

(Dias: 1996, 86-7). Como a própria autora observa, em Nowhere há uma grande 

preocupação tanto com o meio natural como com o selvagem, ―uma atitude que, aos 

olhos do século XX, só recentemente recebeu compreensão generalizada‖ (ibid., 87).  

 Não seria despropositado o argumento de que, na sua defesa do pensamento 

―verde‖ de William Morris, principalmente na valorização do papel da natureza na soma 

de significado cultural ao lugar da interacção humana, o artigo de Eiras Dias rivaliza 

com o de Florence Boos, principal proponente da abordagem ecológica nos Estudos 

morrisianos mais recentes que, ao abrigo do centenário, também publicava o célebre 

artigo ―An Aesthetic Ecocummunist: Morris the Red and Morris the Green‖ em William 

Morris: Centenary Essays(1999). Com certeza, Dias é também das poucas analistas que 

se aventuraram numa apreciação detalhada do lugar construído de Nowhere, por 

oposição à construção sociológica da utopia, o que, por outro lado, deixa espaço para 

algumas ambivalências controversas no que toca a outros aspectos do pensamento 

morrisiano, nomeadamente a questão do medievalismo em que a autora parece ser 

deliberadamente omissa.  

 A dicotomia romântico vs. revolucionário, como a ilustrou E. P. Thompson, em 

1955, no subtítulo da biografia de sua autoria, William Morris: Romantic to 

Revolutionary, continua a ser uma divisão comum em muito do que se tem escrito sobre 

Morris, o socialista e o utopista, em abordagens que, na sua maior parte, perpetuam uma 

visão fragmentada do pensamento e da obra do artista, principalmente no que respeita o 

campo de investigação, sempre aliciante, que é a sua estética. Adiante teremos 

oportunidade de ver como a maioria das análises à utopia literária News from Nowhere, 

que ocupam, hoje, a posição dominante na literatura crítica dos estudos morrisianos, 

reitera a necessidade de repensar o lugar de Morris no contexto mais amplo do 

pensamento socialista, quer seja através das suas declarações pela sustentabilidade da 

sociedade do presente e do futuro, quer seja através do debate sobre as propostas da 
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liberdade, do trabalho aprazível e da não-alienação contidas na própria utopia. Mais 

especificamente, importa-nos salientar o carácter problemático de abordagens sobretudo 

parcelares que assumem uma convergência explícita entre a política e a estética 

morrisianas, muitas vezes, para prejuízo de ambas. A título de exemplo, pondere-se 

sobre a questão do medievalismo de William Morris, fundamental em tantos aspectos 

do seu pensamento e da sua obra, e como permanece em muitas dessas abordagens 

associado a uma noção de idealismo e de abstracção estetizada e intelectualizada.  

 No seu contributo para o colóquio que teve lugar, pelas comemorações 

centenárias, na Universidade do Minho, Ashton Nichols dá um passo decisivo para pôr 

cobro a esse último mito. O seu artigo, também publicado na colectânea de 1996, visa 

explorar o romantismo materialista de William Morris e insere-se, muito directamente, 

no âmbito da sociologia da cultura. Nesse sentido, Nichols propõe-se analisar as várias 

facetas de Morris enquanto romântico, revolucionário e pensador de vanguarda nos 

estudos ambientais, alinhavando as suas principais ideias, como expostas e trabalhadas 

em News from Nowhere, a uma escola de pensamento romântico revolucionário na linha 

de William Blake e Percy B. Shelly. Também ao incorporar a temática do género nessa 

equação, muito em voga por essa altura, como demonstra, por exemplo, a obra William 

Morris: Centenary Essays (1999) da Universidade de Exeter, no Reino Unido, Nichols 

oferece uma introdução sem dúvida satisfatória a qualquer estudante interessado na 

questão morrisiana, em todas as suas possíveis vertentes. 

 No âmbito dos Estudos da Cultura e ao alcance de um encontro disciplinar inter-

-artes, a nossa investigação propõe-se, em primeiro lugar, atenuar o que tem sido uma 

visão um pouco fragmentada do pensamento estético morrisiano, nomeadamente no que 

respeita à análise da sua utopia literária. Para esse efeito, o segundo capítulo da presente 

tese, O enquadramento ideológico do autor e da sua obra, procura promover, como o 

próprio título indica, um enquadramento mais preciso para a análise do papel da estética 

no utopismo morrisiano, partindo de um quadro teórico e crítico que assenta, 

fundamentalmente, na controvérsia em torno do posicionamento político de William 

Morris. No essencial, propõe-se revisitar algumas das principais obras críticas sobre o 

pensamento social deste romancista, poeta e artista que também tocam a temática da 

utopia, desde E. P. Thompson em 1955. Com Fiona MacCarthy em William Morris: A 

Life for Our Time (1995), obra extensíssima e também de carácter biográfico, a 

biografia de Thompsonconstitui a base de apoio teórico fundamental para uma avaliação 

da obra e do pensamento morrisiano que se quer completa e sempre ao alcance da teoria 
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política. Alguns dos principais temas que constituem a primeira parte do referido 

capítulo são, entre outros, e sob o ponto de vista da literatura crítica, os compromissos 

artísticos de Morris com a ―Anti-Scrape‖, a sua chegada ao Socialismo na década de 

oitenta e o contacto com os anarquistas e os fabianistas do final do século. A sua 

segunda parte lança-nos mais directamente sobre o problema da utopia, desde a crítica 

marxista anti-utópica de Engels e Lénine, legatários directos de K. Marx, à maneira 

como entendem alguns analistas do pensamento morrisiano o papel de News from 

Nowhere no contexto da obra e doSocialismo do autor. Nesse sentido, realçamos, a jeito 

de introdução, algumas especificidades do romance utópico, as diferenças cruciais entre 

Morris e o seu contemporâneo norte-americano Edward Bellamy (1850 – 1898), autor 

da utopia literária de grande sucesso Looking Backward (1888) e, como sugeríamos, a 

campanha marxista anti-utópica da segunda metade do século XIX, que fez muita teoria 

política em torno do pensamento morrisiano contorcer-se em explicações sobretudo 

anti-utopia. Finalmente, olhamos como conceitos centrais à nossa abordagem à utopia 

literária, tais como o sonho, o desejo, a revolução e a arte, são geridos no diálogo entre 

os vários autores referidos. 

 Partindo dessa primeira discussão, à partida mais geral, e procurando o encontro 

entre a utopia e a valorização da estética morrisiana, o nosso terceiro capítulo, O ideário 

medieval de News from Nowhere,está delineado de maneira a esclarecer e 

problematizar conceitos críticos inerentes à nossa investigação no contexto cultural do 

período vitoriano finissecular e, principalmente, à luz do revivalismo gótico que tanto 

influenciara a escola romântica da segunda metade do século XIX. Numa primeira 

análise, partimos em busca da centralidade dos conceitos de arte, trabalho e tradição, 

não só na metodologia morrisiana para análise da sociedade mas, sobretudo, na sua 

justaposição com o pensamento de algumas das figuras mais proeminentes do período 

para o estudo da cultura e da sociedade vitoriana: falamos, em primeiro lugar, de Adam 

Smith, Thomas Carlyle e John Ruskin.  

 Finalmente, ainda que no tocante ao pensamento político de Morris o seu 

medievalismoainda represente um entrave à imagem do pensador do progresso, uma vez 

que a Idade Média foi de uma influência central e inquestionável na estética morrisiana 

impõe-sedesbravar o controverso terreno que é a criação do seu ideário medieval e 

batalhar no sentido de desconstruir o mito de um medievalismo escapista, regressista e 

―utópico‖ (as aspas simbolizam tudo o que há de mais pejorativo no termo, como 

entendido por alguns comentadores). Nessa frente, promovemos o diálogo entre os 
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escritos mais específicos de Morris sobre a Idade Média, o revivalismo gótico seu 

contemporâneo, os seus empreendimentos artísticos no grupo Morris & Co. (também 

designado por ―Firma‖) e a sua visão sobre a sociedade do futuro.  

 No capítulo quatro, Os designs de Morris e o diálogo com a Utopia, finalmente, 

apostamos mais decididamente na questão da estética morrisiana, transportando o tema 

da utopia e da crise para a análise de alguns dos designsnaturalistas mais consagrados 

do artista, cujo motivo associamos, directa ou subtilmente, com os cursos de água 

londrinos. Nessa fase da nossa investigação voltamo-nos para o debate cultural recente 

em torno das contingências ecológicas do pensamento social de Morris e, mais 

importante ainda, na sua obra artística plástica, seguindo as abordagens inovadoras de 

Sara Wills, no seu artigo sobre a estética tipográfica da Kelmscott Press, ―The Green 

Borders of William Morris‖ (1996), e de Stephen E. Eisenmann em ―Class 

Consciousness in the Design of William Morris‖ (2002), artigo em que explora o 

comentário social em várias obras visuais do artista. Mais acentuadamente, no sentido 

da análise proposta, são os projectos de design de Morris mais relacionados com os rios 

de Londres, tais como Cray (1884), Wandle (1884) e Windrush (1883), que nos 

encaminham na direcção da utopia pela forma como permitem um debate 

interdisciplinar onde é central o tópico da emancipação estética da natureza, tal como a 

reconhecemos na sociedade retratada em News from Nowhere.  

 Na nossa principal declaração sobre a estética da utopia, que constitui, 

maioritariamente, o capítulo número cinco, O binómio Utopia e Arte, Ou a promessa da 

Beleza na sociedade livre,propomo-nos trabalhar em duas principais vertentes. Em 

primeiro lugar, voltamos a conceitos-chaves abordados no início da nossa investigação, 

agora enquadrados numa metodologia específica, e sugerimos uma análise mediada pelo 

vocabulário teórico que acompanha a crítica da estética desde a sua formulação 

científica nos princípios da Teoria Crítica e da escola de Frankfurt. Mais 

especificamente, atentamos ao trabalho desenvolvido nessa frente pelo sociólogo, 

crítico literário e ensaísta alemão Walter Benjamin (1892 – 1940), cujo pensamento nos 

permite perspectivar alguns conceitos morrisianos, bem como o todo da sua utopia, na 

rota dos Estudos de Cultura, de uma maneira que espera enriquecer abordagens prévias.  

 Embora Benjamin nunca tenha lidado directamente com a utopia na sua obra, é 

bem conhecido o seu interesse pela arte e o efeito da reprodução tecnológica sobre a 
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cultura e o espírito da obra-de-arte individual.
12

 Nesse sentido, em certos aspectos, o seu 

pensamento intercepta, ou reproduz, preocupações centrais em Morris, nomeadamente 

no que diz respeito à supremacia das máquinas sobre a produção artesanal. Todavia, há 

um alerta que deve ser estabelecido antes de se procurar qualquer aproximação entre os 

dois autores. Na verdade, em Benjamin falamos, essencialmente, do carácter 

revolucionário da arte na sociedade actual, uma inquietação que o pensador alemão 

expressa, realmente, ao preocupar-se com o mau uso da arte pelo Fascismo e na sua 

tentativa de promover uma estética reaccionária. Em News from Nowhere, pelo 

contrário, Morris trata, especificamente, do papel da arte numa sociedade em contínua 

resposta ao seu desenvolvimento enquanto comunidade de cidadãos livres, na sequência 

da revolução. Essa destrinça é mais útil do que se afigura à primeira vista.  

 Ao advertir contra o uso fascista das artes, Benjamin vai antecipar alguns dos 

perigos que foram transformados em realidade pelo capitalismo, principalmente através 

da indústria do cinema, da ―cultura do entretenimento‖ da indústria televisiva e, mais 

recentemente, dos fenómenos da realidade virtual. Também ao estudar a forma como 

Morris transporta a sua estética revolucionária para a utopia, o domínio material em que 

a hipótese ganha vida e energia para questionar tudo aquilo que a realidade presente 

julga insuplantável, impossível de debater, esperamos ser capazes de contribuir para um 

debate que coloca Morris na vanguarda do seu tempo (e do nosso) de uma maneira que 

não tem sido imediatamente reconhecida, na falta de atenção que prestam os estudantes 

e estudiosos de Morris à sua obra e ao seu pensamento em relação à importante 

contenda política e cultural iniciada pelo debate estético crítico do século XX.  

 Entretanto, ainda nesse penúltimo capítulo, uma segunda secção propõe (re)abrir 

a discussão sobre o carácter estético de Nowhere voltando-se para a questão, bem 

articulada, da criação artística e da ética estética do povo nowheriano. No mais, 

procurando, sempre, o enquadramento da posição de Morris no seu contexto cultural e 

intelectual, sugere-se trazer a diálogo a voz axiomática de Oscar Wilde, como vimos, 

uma importante figura do esteticismo finissecular e incontestável autoridade crítica em 

matéria de produção artística e da ética do Individualismo, cujo pensamento vem tocar, 

manifestamente, em temas de singular interesse e utilidade na teoria morrisiana sobre 

estética e Socialismo. No encerramento de semelhante debate esperamos regressar a W. 

                                                 
12

 O artigo de sua autoria a que adiante se retorna, mas que, por agora, não requer mais do que uma 

referência introdutória, é ―The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction‖, reproduzido em 

Benjamin, 2007/1968, Illuminations: Essays and Reflections, Nova Iorque: Schocken Books, 217 – 252. 
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Benjamin e a questões que a sua presença vem introduzir na investigação sobre a utopia 

estética, como a da tradição ou do espírito da arte, e ao dilema central no pensamento 

estético de Morris, ou seja, o trabalho como necessidade vs trabalho como arte. 
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Capítulo 2 

Enquadramento ideológico do autor e da sua obra 

 

 

 

 

 

  

 

Quando William Morris toma a rota do Socialismo, em 1883, fá-lo na consciência de 

um auto de fé. O contacto que porventura mantinha, por essa altura, com indivíduos 

socialistas era ainda muito diminuto, como o eram as suas noções de economia ou de 

Adam Smith (1723 – 1790), considerado o pai da economia moderna e o mais 

importante teórico do liberalismo económico, e mais ainda dos ensinamentos de Karl 

Marx (1818 – 1883), filósofo revolucionário, fundador da doutrina comunista 

moderna.
13

 Poderia dizer-se, inclusive, que o seu conhecimento da teoria socialista 

emergente era ainda muito limitado e pouco articulado, o que em nada diminuíra a sua 

confiança no movimento. O que o movia naquele sentido era, essencialmente, e antes de 

mais, o maior desprezo pela civilização moderna, uma contínua revolta contra as suas 

conquistas, em manifesto confronto com o orgulho patriota dos demais filhos da 

suprema nação. A sua entrada na esfera política foi, não obstante, repentina, aquando do 

movimento anti-guerra do término da década de setenta, marcada por manifestações 

públicas contra a política externa do governo conservador de Benjamin Disraeli (1804 – 

1881), na altura primeiro-ministro, forte apoiante da invasão turca na Bulgária, num 

momento que ficara conhecido, na história britânica, como a Questão Oriental.
14

 

 Muito antes do seu primeiro contacto com K. Marx, deveu-se ao apelo profético 

de John Ruskin, crítico literário, da arte e da sociedade, historiador e poeta, medievalista 

e mecenas, a preocupação inicial de William Morris com o estado contemporâneo das 

artes e da prática artesanal no advento da sociedade capitalista, bem como as suas 

contínuas tentativas de debate em torno da necessidade de uma arte popular, 

                                                 
13

 Cf. William Morris, 2004, ―How I Became a Socialist‖ in: News from Nowhere and Other Writings, 

Londres: Penguin Classics, 379-383. 
14

 Cf. Morris, 2004, ―The Eastern Question‖ in: News from Nowhere and Other Writings, Londres: 

Penguin Classics, 395-398. 



32 

 

perspectivada numa dialéctica histórica, e na urgência de repensar alternativas para o 

seu futuro.  

 Em ―The Nature of Gothic‖, capítulo particularmente influente da extensa obra 

The Stones of Venice (1851 – 1853), J. Ruskin avança duas ideias catalisadoras do 

pensamento morrisiano, numa fase inicial da sua formação, e que assim se traduzem: (i) 

a arte de uma época histórica é sintomática da saúde moral do período que a informa e 

(ii) a arte de qualquer período ou cultura é o reflexo das condições em que é levado a 

cabo o labor ou a prática artística. Aceitando esses dois princípios, é ainda sob a 

influência de Ruskin que Morris começa a traçar aquela consciência artística por que se 

fará acompanhar até ao último dos seus dias: a qual não procurara isolar-se entre 

paredes frias de marfim, mas que, pelo contrário, soube olhar o espaço que só a arte 

poderia revestir de vida e liberdade, alimentando-se das esperanças e necessidades 

colectivas, participando da vida das mulheres e dos homens, prosperando ou perecendo 

com eles. Notemos, por isso, que no momento em que Morris opta por tomar o caminho 

do Socialismo, ainda a mão de Ruskin exerce uma força notória sob a sua pena. Com 

efeito, sentimos-lhe o peso um pouco por toda a ensaística do utopista, mesmo naquela 

mais tardia, de cunho explicitamente político e de cores simbolicamente diferentes às da 

revolta romântica.  

 O tom e enquadramento para uma discussão em torno do Socialismo morrisiano 

foram estabelecidos por Edward Palmer Thompson, na obra de carácter biográfico 

William Morris: Romantic to Revolutionary (1955), onde o autor veio descrever a 

chegada de Morris ao Socialismo em função de uma transformação ética que o próprio 

terá operado no seio da tradição romântica da segunda metade do século XIX, na 

Inglaterra, e da qual fez, indubitavelmente, parte. A sua posição favorece o argumento 

de que Morris foi singularmente capaz de integrar preocupações concretas de índole 

socialista no ideário romântico que herdara da escola ruskiniana, ―in such a way‖ 

adianta o autor, ―as to constitute a rupture in the older tradition, and to signal its 

transformation‖ (P. Thompson: 2011, 779). Na trama ideológica que é a discussão do 

pensamento social morrisiano, outros autores procuraram, assumidamente, distanciar-se 

da abordagem proposta por E. P. Thompson e questionaram, por seu lado, até que ponto 

Morris terá sido realmente capaz de concentrar, numa única filosofia, princípios 

dogmáticos tão divergentes. Nesse sentido, muito varia a atenção com que é tratada a 

faceta mais romântica de Morris pelos demais comentadores, ainda que a grande 

maioria ceda à conclusão de que, de uma forma ou de outra, também o legado 



33 

 

romântico do poeta acabara por desempenhar um papel mais ou menos decisivo no 

amadurecimento do seu pensamento político.  

 Na recta final do Iluminismo, no alvor do século XIX, e com a memória ainda 

recente da Revolução Francesa, finda na última década de Setecentos, o Romantismo, 

no seu sentido mais lato, veio calcinar a revolta contra os valores da idade do vapor e do 

carvão, contra a filosofia do utilitarismo e a supremacia da razão factual herdada das 

Luzes. Na Grã-Bretanha em particular, com os chamados poetas românticos da primeira 

e segunda geração,
15

 associamo-lo ao impulso individual e da expressão criativa do ―eu-

-próprio‖, celebrado na primazia da imaginação, na crença nas potencialidades da 

intuição, na integridade e unicidade do ser, ou, como escrevia Hugh Honour em 

Romanticism (1979): ―in the (...) unique value of every human being in a constantly 

changing cosmos‖ (21). Do torpor do jovem Keats e da irreverência de Percy B. 

Shelley, ao paternalismo conservador de Thomas Carlyle (1795 – 1881), mesmo com o 

desenrolar do tempo, a tradição mantém alguns dos seus motivos originais: falamos, por 

exemplo, do seu medievalismo, principalmente em manifestações românticas, na 

arquitectura, na pintura e na literatura, da segunda metade do século.
16

 Olhando o 

passado através do mediumpar excellence do sublime e do sonho, a poesyde Sir Philip 

Sidney
17

 e também de Keats, mas sem rejeitar as novas abordagens à história e à 

antropologia por que o revivalismo gótico de Oitocentos também se fez acompanhar, o 

Romantismo veio propor a existência, na Idade Média, de uma sociedade onde valores 

moralmente superiores aos da sociedade industrializada se mantinham, ainda, sob o jugo 

da arbitrariedade feudal: ―Heroism, beauty, high endeavour, love‖, escrevia E. P. 

Thompson, ―all overthrown, and all contrasting with the tawdry present—these were the 

reflections aroused by the contemplation of the past‖ (P. Thompson: 2011, 28). 

Todavia, aquela primeira revolta, estética, literária e ideológica, porventura mais 

                                                 
15

 Entre as décadas de vinte e trinta do século XIX, poetas como William Wordsworth (1770 – 1850) e 

Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) uniram esforços para a criação de um novo tipo de poesia, hoje 

conhecida por ―romântica‖, que procurou a união do intelecto e da emoção, por oposição à razão crua, 

abraçando o cenário bucólico e inviolável da Natureza e optando, nas suas obras, por uma linguagem 

mais coloquial e, por isso, mais próxima dos seus leitores. Os desígnios desta nova poesia surgem mais 

bem explicitados no Prefácio para Lyrical Ballads (1798), de Wordsworth e Coleridge, e no poema 

autobiográfico de Wordsworth intitulado The Prelude, publicado,oficialmente, em 1850. Muitas vezes 

aliados ao nome de William Blake (1757 – 1827), Wordsworth e Coleridge formam o cânone da primeira 

geração de poetas românticos. A segunda geração ficou marcada, essencialmente, pelo idealismo 

revolucionário, apaixonado e exótico de jovens como John Keats, Lord Byron e Percy Shelly.  
16

 Para um estudo comparatista das várias posições tomadas por alguns dos principais líderes do 

revivalismo medievalvitoriano, cf. Alice Chandler, A Dream of Order: The Medieval Ideal in Ninteenth-

Century English Literature, Londres: Rutledge & Kegan Paul, 1971. 
17

 Foi, com efeito, Philip Sidney (1554 – 1586) quem primeiro terá empregado o referido termo na obra 

An Apology for Poetry,ou A Defense of Poesy, de circa 1579. 
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radical, dos jovens poetas, não estava destinada a prosperar nas mãos de escritores e 

críticos românticos como Sir Walter Scott, Charles Dickens ou o próprio Ruskin, com 

quem o Romantismo, mesmo nos seus ensejos mais expressivos, vem resvalar no 

sentimentalismo profundo que actualmente se associa ao chamadokitsch. Nas palavras 

de Thompson, novamente, o que antes se afigurava um apaixonado protesto contra uma 

realidade social intolerável, ―was to become little more than a yearning nostalgia or 

sweet complain‖ (ibid., 1). Por largos anos após a publicação de The Defence of 

Guenevere, em 1858, avança o mesmo autor, foi essa melancolia romântica que mais 

pairou e prevaleceu sobre Morris, num murmúrio contestante, crepitando, contido, no 

seu mais íntimo. A sua transcendência do movimento só acontece mais tarde, já na sua 

meia-idade, quando, em 1882, a perspectiva do Socialismo vem plantar a primeira 

semente da esperança.   

 Essencial para a interpretação de E. P. Thompson é a distinção da prática 

artística de William Morris, o designer e artista plástico, do todo da sua obra literária, 

ou seja, do poeta romântico, numa demarcação quase sem precedentes nas gerações 

anteriores. Walter Crane (1845 – 1915), contemporâneo e amigo de William Morris, 

também um dos ilustradores mais prolíferos da sua geração, foi dos poucos autores que, 

logo em 1911, argumentou que o caso de Morris era o de um poeta profundamente 

prático, de uma visão lírica urdida em padrões de graça e cor na forma de rima e 

diálogo, despido de qualquer máxima ou verdade introspectiva.
18

 Ainda assim, adianta 

Crane, também enquanto poeta Morris era capaz de viver mergulhado na tradição 

medieval, assumidamente romântica e contemplativa: ―He united Pre-Raphaelite 

vividness‖, continua o autor, ―with a dream-like, wistful sweetness and charm of 

flowing narrative, woven in a kind of rich medieval tapestry of verse‖ (Crane: 1911, 7). 

Paralelamente, a sua obra artesanal materializava uma reacção de protesto contra os 

padrões deploráveis da produção capitalista, sintomáticos de condições de vida e 

trabalho absolutamente desumanas para a franca maioria da população britânica (ibid., 

21). 

 Na sua autobiografia The Record of an Adventurous Life (1911), também Henry 

M. Hyndman (1842 – 1921), fundador do grupo inglês de maior expressão marxista, a 

liga da Social Democratic Federation, do qual Morris também fizera parte, reconhece a 

destoante persistência revolucionária do trabalho deste último no domínio das artes 
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Cf. Walter Crane, 1911, William Morris to Whistler: Papers and Addresses on Art and Craft and the 

Commonweal, Londres: G. Bell & Sons, Ltd. 
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decorativas, em comparação com o nobre encanto da sua poética, ou, para usar as 

palavras de Hyndman: ―the charm of his verse‖ (Hyndman: 1911, 319). 

 Com o peso e o valor de quase meio século de perspectiva, E. P. Thompson 

aprofunda a dicotomia entre as artes aplicadas e a literatura criativa morrisiana por meio 

do contraste do que diz ser a atmosfera sombria, de verdadeiro desespero, presente neste 

último domínio e o clima de esperança incorporado no protesto do movimento Arts & 

Crafts. Associada à letargia nostálgica dos seus contemporâneos, na constelação de 

Lord Alfred Tennyson (1809 – 1892), e a um profundo sentimento de crise interior, nem 

sempre alimentado pelo descontentamento face à realidade social,
19

 a poesia de Morris 

distancia-se terminantemente de uma prática artesanal que o mantinha inteiramente 

consciente das dinâmicas de mercado e que o obrigava a desafiar as condicionantes 

económicas e sociais impostas pela produção capitalista: afinal, enquanto empregador, 

produtor e artífice, a economia da arte era uma força constante no seu dia-a-dia. Nesse 

sentido, Thompson cita o prefácio de The Earthely Paradise (1868 – 70), naquela 

curiosa passagem que nos fala de um trovador de sonhos, ―born out of his due time‖, e 

conclui que, na sua completude, estamos perante uma confissão de derrota, expoente 

máximo da melancolia: ―[of] those waves of objectless yearning, nostalgia for the pass 

and dissatisfaction with the present, which dragged him backwards towards despair‖ (P. 

Thompson: 2011, 111). Por outro lado, o seu trabalho enquanto artífice reflectia a 

capacidade singular de Morris para a aplicação pragmática, o seu engenho, a 

necessidade de combater a tépida convalescença do ser vencido e oprimido; por 

oposição ao lúcido devaneio, era esperança encarnada, crítica, construtiva. Finalmente, 

é essa mesma esperança que, consubstanciada na possibilidade do Socialismo, uniria 

William Morris, o poeta e o artista prático, num todo com objectivos ideológicos muito 

específicos e os quais não seriam possíveis sem a articulada justaposição dos seus ideais 

românticos.  

 Um primeiro momento na vida do jovem Morris que, segundo Thompson, o terá 

realmente despertado daquele entorpecimento romântico inicial foi a sua segunda visita 

à Islândia, em 1873. Tal como as sagas e os mitos nórdicos o haviam preparado, ainda 

que muito subtilmente, para a possibilidade de uma transformação radical na 
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Peter Faulkner (1980), em Against the Age: An Introduction to William Morris, também sugere que esse 

profundo sentimento de crise e opressão que permeia todo o romance inicial de William Morris se deve à 

experiência pessoal do poeta na passagem algo atribulada para a vida adulta. Ainda assim, conclui 

Faulkner: ―neither are [these earlier romances] the work of a trivial man, or one who would ignore 

unpleasant realities wherever he might locate them‖ (10-1). 
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organização social da colectividade humana, também a força vulcânica e a crosta 

rochosa, crua e imperfeita, daquelas ilhas do Norte invocavam a possibilidade de um 

novo começo: ―From Iceland, then‖, defendia Thompson, ―Morris gained a drought of 

courage and hope, which was the prelude for his entry into active political life in the 

later 1870s‖ (ibid., 186). Não obstante, argumenta ainda o autor, dois acontecimentos 

que, efectivamente, precipitaram Morris na rota do Socialismo estavam intimamente 

relacionados com o seu trabalho artesanal: falamos da abertura de novas oficinas de 

trabalho em Merton Abbey, o novo estabelecimento da firma Morris & Co., e da 

fundação, em 1877, da ―Anti-Scrape‖, o primeiro grupo londrino de preservação do 

património histórico nacional.  

 Em Merton, prossegue Thompson, a experiência de Morris enquanto produtor 

permitiu-lhe compreender e contrastar as principais diferenças entre um sistema de 

manufactura em pequena escala, ou ―doméstico‖, e a produção padronizada em larga 

escala da fábrica (ibid., 238). Por seu turno, ao fazê-lo insurgir-se contra sucessivas 

tentativas de restauração de edifícios ou locais históricos, principalmente de igrejas 

antigas do período gótico tardio, o compromisso com a ―Anti-Scrape‖ obrigara Morris a 

confrontar a atitude da antiga sociedade feudal para com a sua arte e história com a 

indiferença e o ridículo com que o capitalismo industrial recebia e tratava a arte e a 

História da humanidade. Assim, o seu envolvimento com o grupo fê-lo trabalhar no 

sentido de combater o filistinismo parasítico e destrutivo da sociedade capitalista de 

uma maneira particularmente distinta do movimento Arts & Crafts. Nas palavras de 

Thompson: ―[the Anti-Scrape] brought him down a different path towards an 

understanding of the relations of the artist to his society‖ (ibid.). A partir daqui, o 

biógrafo vai concluir que foi a leitura do primeiro volume d‘O Capital, obra 

originalmente publicada, em alemão, entre os anos de 1867 e 1894, que terá promovido 

o encontro de ambos os momentos, possibilitando uma convergência de princípios 

teóricos que os escritos de Ruskin, por si só, não permitiam contemplar. Isso não quer 

dizer, por outro lado, que Morris não fosse capaz de alcançar, sozinho, aquilo que 

alguns autores têm vindo a denominar ―conclusões marxistas‖: como bem testemunha 

toda a análise de E. P. Thompson, pela altura em que K. Marx interfere no pensamento 

morrisiano, já Morris se teria visto na obrigação de desenvolver certos princípios 

ruskinianos da arte e sociedade. Reconhecidamente, o que a solução apresentada pelo 

Socialismo (i.e., a sociedade comunista) veio pôr em manifesto destaque foi a 

importância do processo histórico, uma preocupação que se torna central em Morris e 
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essencial para uma compreensão mais completa da sua filosofia socialista estética. Com 

efeito, apesar de justapor a necessidade de repensar todo o decurso da história a uma 

crítica mais ampla da organização da classe operária (tal como Marx o havia feito), o 

poeta vai sempre mais longe ao equacionar essa crítica com a necessidade de importar a 

noção de trabalho qua arte, a arte popular, ou falta dela, para o debate social e socialista 

contemporâneo. Nesse sentido surgem duas passagens exemplares numa das suas 

palestras de 1884, em que Morris não só condena a maneira como gerações anteriores 

têm vindo a abordar o caso da História, como também critica a interpretação mais 

recente do papel desta na civilização moderna e, principalmente, na feitura da arte. 

Começa o nosso orador: 

 
[N]o body of men, however learned they may be in ancient art, whatever skill in design 

or love of beauty they may have, can persuade, or bribe, or force our workmen of to-day 

[sic.] to do their work in the same way as the workmen of King Edward I did theirs. (...) 

To expect enthusiasm for good workmanship from men who for two generations have 

been accustomed by the pressure of circumstances to work slovenly would be absurd; to 

expect consciousness of beauty from men who (...) have not been allowed to produce 

beauty, more absurd still. (Morris, Architecture and History,6-8) 

 

E adiante continua:  

   
(...) it is a curious thing that while we are ready to laugh at the idea of the possibility of 

the Greek workman turning out a Gothic building, or a Gothic workman turning out a 

Greek one, we see nothing preposterous in the Victorian workman producing a Gothic 

one. (...) I say, we refuse to admit the evolution of history. We set our slave to the 

machine to do the work of the free medieval workman or of the man of the transition 

period indifferently. We (...) have learnt the trick of masquerading in other men‘s cast-

off clothes, and carry on a strange hypocritical theatrical performance (...) determined to 

shut our eyes to everything seriously disagreeable, nor heeding the silent movement of 

real history which is going on around underneath our raree show. (...) And all the while 

beneath (...) [the] surface works the great commercial system, which the cultivated look 

on as their servant and the bond of society (...) [though] it is in itself and in its essence a 

war, and can only change its character with its death. (ibid., 28-30) 

 

Assim, concluía E. P. Thompson que, pouco depois de se ter lançado no caminho do 

Socialismo, não tardou para que Morris se convertesse, finalmente, ao Marxismo, 

embora nunca na sua forma ortodoxa. Com efeito, falamos, agora, de uma conjuntura 

teórica absolutamente nova na categoria da História das Ideias, ruptura e simultâneo 

complemento da tradição romântica e socialista, incapaz de permanecer circunscrita 

num ou noutro domínio. Mais ainda, para a disciplina dos estudos morrisianos em geral, 

a presente investigação de Thompson é duplamente significativa por colocar Morris na 
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rota das ciências sociais, de que é reflexo o elevado número de comentários que 

procuraram contra-argumentar a sua tese. 

 Numa das alternativas mais desafiantes à análise de E. P. Thompson, o filósofo 

marxista francês Paul Meier argumenta que, em vez de assimilado, o Romantismo de 

Morris terá sido, antes, categoricamente dissolvido para ceder lugar a uma ideologia 

socialista (e, na verdade, profundamente marxista) mais completa. Nesse sentido, na sua 

obra William Morris: The Marxist Dreamer (1972), com tradução inglesa de Frank 

Gubb e publicada, em Sussex (The Harvester Press), em 1978, em dois volumes, Meier 

não se preocupa centralmente, ao invés de Thompson, com a influência da tradição 

romântica no pensamento morrisiano. Pelo contrário, o autor insiste que é no utopismo 

do poeta que a autoridade de K. Marx e F. Engels melhor se faz sentir e é, por isso, no 

quadro disciplinar dos Estudos Utopianos que Meier vai fundamentar a sua abordagem. 

Curiosamente, comentam alguns autores, num rigoroso levantamento de possíveis 

fontes e influências, no âmbito quer do Socialismo clássico quer do utópico, a análise 

deste particular académico é exaustiva o bastante ao ponto de, sem dúvida 

involuntariamente, acabar por questionar a originalidade do pensamento social de 

Morris.
20

 

 Procurando autenticar a firmeza ideológica do poeta, Meier identifica um 

momento de breve transição no amadurecimento do pensamento político morrisiano, 

circa 1885, no qual Morris terá procurado a assimilação romântica proposta por E. P. 

Thompson. Nesse sentido, adianta o autor, também a prosa política morrisiana poderá 

ter sofrido de algum preconceito por parte dos críticos. Cita A. L. Morton, que nos 

oferece uma apreciação muito mais imparcial à abordagem de Meier, em comparação a 

Thompson, por exemplo: 

 
It is even not too much to say that concepts taken from Marx are often expressed in the 

language of Ruskin, which possibly is an extenuating circumstance in the blindness of 

certain critics. And we must not neglect the fact that certain of Marx‘s descriptions are 

to be found in embryonic state in Ruskin (Morton: 1986, 48) 

 

                                                 
20

Veja-se a resposta de Thompson à proposta de Meier no seu pós-escrito de 1976, no qual o biógrafo 

considera despropositada a total assimilação do pensamento morrisiano pela ortodoxia marxista, como 

defendida por aquele académico francês, cuja abordagem resultante, desafia Thompson, ―was not only 

repressive, it was also distancing and boring‖ (802). Para uma resposta alternativa à de E. P. Thompson, e 

em manifesto debate com este, cf. Anderson Perry, 1980, Arguments Within English Marxism, Londres: 

NLB and Verso Editions. 
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Contudo, perante a impossibilidade de absorção das duas escolas, o autor reconhece um 

declarado desfasamento entre os ideais pré-socialistas e socialistas-marxistas de Morris, 

afastando, finalmente, o Romantismo da sua aposta socialista.  

 Paul Meier não foi nem o primeiro nem o último dos analistas a desafiar o 

argumento de Thompson. Stanley Pierson, por exemplo, em Marxism and the Origins of 

British Socialism: The Struggle for a New Consciousness (1973), diverge dos dois 

autores ao defender que os ideais marxistas que ambos identificam no pensamento 

morrisiano foram, antes, forçosamente impostos ao seu legado romântico e não 

integrados nele (Pierson: 1973, 80). Em directo confronto com Paul Meier, Pierson 

admite que Morris nunca abandonou a tradição romântica de que supostamente partira 

e, portanto, idealmente, o seu Socialismo aproximar-se-ia mais do Anarquismo do que 

da teoria marxista.
21

 Implícita na interpretação de Pierson está a definição de 

Romantismo em termos de um impulso essencialmente subjectivo e que, enquanto 

instrumento de contestação social, ameaçara diluir toda a teoria social e política de 

Morris pelas tramas do idealismo e da contemplação.  

 Outros comentadores adoptaram posições distintas que, para efeitos de 

metodologia de abordagem, e não sem razão, poderíamos situar entre as apreciações de 

E. P. Thompson e Stanley Pierson. Raymond Williams, por exemplo, logo em 1958, 

parece aproximar-se da proposta de Thompson ao defender a alegada transformação que 

William Morris terá operado no seio do movimento romântico por intermédio de 

Marx.
22

 Todavia, situando o artista no centro da tradição marxista, o historiador da 

culturaquestiona-se até que ponto é que Morris foi, realmente, capaz de traçar a sua 

própria doutrina estética e social, mais completa e definitiva do que qualquer romântico 

alguma vez previra.  

 Tomando em consideração pensadores contemporâneos na linha de John Ruskin 

e Thomas Carlyle, Williams reconhece o necessário papel dos medievalistas da segunda 

metade de Oitocentos num assumido protesto contra os valores culturais da sociedade 

burguesa vigente. Nesse sentido, enquanto herdeiro directo de ambas as escolas, a 

marxista e a ruskiniana, deve-se a Morris a capacidade de questionar e combater o 

impasse em que a geração romântica imediatamente anterior havia deixado a contenda 

por uma sociedade mais justa e elevada, expressa num compromisso com a mudança 

                                                 
21

 Veja-se a forte contestação de E. P. Thompson a esta abordagem de Pierson no seu pós-escrito, 774-79. 
22

 Cf. Raymond Williams, 1960, Culture and Society 1780-1950, Nova Iorque: Anchor Books, capítulo 7, 

140-70. 
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francamente contido e condescendente. Por oposição àquela, diz-nos Williams, 

―[Morris] sought to attach its values [that of the Romantique critique] to an actual 

growing force: that of the organized working class‖ (Williams: 1960, 159). Contudo, 

por toda a extensão da sua obra, Williams não consegue evitar a conclusão de que a 

maioria dos romances morrisianos, em prosa e verso, são o necessário reflexo de uma 

consciência fragmentada (ibid., 168). Assim, o autor afasta-se de E. P. Thompson ao 

contestar a genuína direcção dos esforços intelectuais de Morris, o que é mais evidente 

no seu comentário a News From Nowhere (1891) e restantes obras de ficção:  

 
I would willingly lose The Dream of John Ball [sic] and the romantic socialist songs 

and even News from Nowhere—in all of which the weaknesses of Morris‘s general 

poetry are active and disabling, if to do so were the price of retaining and getting people 

to read such smaller things as How we Live, and How we might Live, The Aims of Art, 

Useful Work versus Useless Toil, and A Factory as it might be (ibid., 167-8).  

 

O problema, apontado por Williams, de se dar mais atenção a essas obras de carácter 

ficcional do que aos escritos políticos de William Morris é que, inevitavelmente, no 

quadro mais geral da Cultura e da História das Ideias, o seu papel enquanto pensador 

político é profundamente desvalorizado. Williams observa ainda que, embora se trate de 

um genuíno revolucionário, não há dúvida de que Morris pode ser abordado, apenas e 

só, como romântico medievalista, na medida em que, finalmente, ―[the] larger part of 

his literary work bears witness only to the disorder which he felt so acutely‖ (ibid., 

168). Sendo assim, da sua breve análise ao Socialismo morrisiano per se, concluímos 

que, para o mesmo autor, o Romantismo de Morris foi sempre problemático porque 

indissociável e, em certa medida, danoso àquele primeiro (ibid., 170).  

 Como acontece em avaliações que negam ou contornam o lugar de William 

Morris no quadro do pensamento utópico a fim de traçar o seu carácter político ―sério‖, 

também há algo de oximorónico numa reivindicação do pensamento político deste autor 

tão particular que não se oponha ao prejuízo de toda sua extensa obra de ficção. Ainda 

que aquele primeiro cenário não se aplique à interpretação de Williams, pelo menos não 

imediatamente, no seu comentário a News from Nowhere, já citado, o princípio 

fundamental é quase o mesmo. Morris, recorde-se, foi acima de tudo um artista e, como 

teremos oportunidade para desenvolver adiante, a sua contribuição mais original para o 

socialismo é, também, uma forte apologia das artes populares. Foi a partir dos seus 

esforços criativos e literários que brotou a mentalidade do ―pensador político sério‖. 

Naturalmente, não negamos que a escrita política também possa implicar um processo 



41 

 

criativo, como, de resto, muitas vezes acontece. No entanto, no caso particular de 

Morris existem outras forças em movimento por detrás da consciência moral que não se 

reduzem a uma rigorosa retórica ideológica. A ser verdade, como sugere o próprio se 

Williams, que o Socialismo propõe recuperar o propósito social da arte (Williams: 

1960, 170), então é ainda mais significativo que Morris tenha sido capaz de articular 

princípios políticos de revolução, mudança e progresso em textos de natureza tal que 

não se limitem ao congestionamento emocional do realismo literário da época ou ao 

orgulho da escrita dita científica: também aqui reside o génio do seu carácter enquanto 

poeta, trovador de sonhos e, simultaneamente, pensador político social; também aqui 

começa a renovação da utopia. 

 Na sua biografia William Morris: a Life for Our Time (1995), Fiona MacCarthy 

é peremptória na sua acusação de facciosismo em interpretações da visão política de 

Morris que, desde a segunda metade do século XX, rejeitam, deliberadamente, o que a 

autora considera ser o ―elemento anarquista‖ no pensamento morrisiano, a saber: a sua 

tenacidade e radicalidade (MacCarthy: 1995, 543). No entanto, ainda que procure negar 

a Morris um lugar na tradição marxista propriamente dita, a autora não foge a uma 

análise muito próxima à de E. P. Thompson. Seguindo esse outro autor, MacCarthy 

começa por definir Morris, o lírico romântico, enquanto poeta do desespero, invocando 

The Earthly Paradise, novamente,por reflectir o que a autora diz ser uma profundo 

vazio que o poeta sentia abater-se sobre si (ibid., 261). Mais uma vez, é observada a 

comparação entre a melancolia da sua poesia e o regenerado activismo da sua prática 

artística. Como Thompson, a autora insiste, ainda, que foi a descoberta da Islândia na 

década de setenta que mais profundamente influenciou a chegada de Morris ao 

Socialismo e, bem assim, que a grande maioria dos seus valores socialistas terão 

derivado, numa fase mais primitiva, do seu conhecimento da história e da literatura do 

Norte (ibid., 308). Acima de tudo, MacCarthy critica, veementemente, a apologia de 

uma filosofia morrisiana impregnada de preceitos marxistas, como proposta por 

Thompson e Paul Meier, e desaprova, não sem razão, a maneira como a grande maioria 

dos comentadores subestimam as relações de amizade que, em meados da década de 

oitenta, Morris terá travado com alguns dos principais líderes do movimento anarquista 

londrino. Recorde-se, pois, que é no término da década de setenta que começam a surgir 

os primeiros grupos anarquistas em Inglaterra, ainda que de expressão maioritariamente 

local. Em Londres, particularmente, adianta o autor de Anarchist Seeds Beneath the 

Snow (2006), David Gooday, são cada vez mais os dissidentes vindos do continente, na 
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sua maioria militantes de tendências libertárias que fogem à repressão do seu país de 

origem (Gooday: 2006, 15). É ainda em Londres que começam a surgir as primeiras 

publicações anarquistas, das quais se destacam: a revista mensal The Anarchist, fundada 

em 1885 por Henry Seymour, um Proudhonista; o jornal Freedom de Kropotkin, 

inaugurado em 1886; e The Herald of Anarchy do individualista Albert Tarn, cuja 

primeira publicação data de 1890 (ibid.).  

 Ao procurar quebrar essa tendência de alheamento em relação a tais contactos, 

MacCarthy propõe uma nova reavaliação do Socialismo do utopista, sugerindo a 

aproximação da filosofia libertária de Morris aos anarco-comunistas seus 

contemporâneos. O destaque vai para a relação cordial que Morris terá estabelecido com 

Piotr Alexeyevich Kropotkin (1842 – 1921), anarquista exilado, filho da aristocracia 

russa, aquando do primeiro contacto deste, em 1886, com o grupo Socialist League, 

colectivo socialista-marxista formado em Dezembro de 1884 pela mão de Morris e 

demais dissidentes da Social Democratic Federation de H. M. Hyndman, no qual se 

contavam nomes como Ernest Belfort Bax, Eleanor Marx, Aveling e Andreas Scheu: o 

grupo tinha como objectivo primeiro a angariação de novos socialistas, particularmente 

junto da classe operária, e a sua actividade seguia no sentido de agitar, organizar e 

educar as pessoas segundo os ideais socialistas e para a revolução.
23

Estabelecida a 

relação com os anarquistas, MacCarthy infere, rapidamente, que a visão de Morris de 

uma sociedade descentralizada, ―drawing moral sustenance from primitive simplicities‖, 

mantém uma ligaçãoóbvia com os projectos anárquicos de Kropotkin para o futuro, 

expressos cabalmente em The Conquest of Bread (1892)e Fields, Factories and 

Workshops (1899) (MacCarthy: 1995, 546).  

 Considerando as datas que a autora acaba por referir, principalmente tendo em 

conta a publicação das obras mencionadas, é improvável que Morris tenha sentido a 

influência do anarquista russo nalgum aspecto significativo. Por outro lado, a 

abordagem de MacCarthy aos princípios gerais da filosofia de Kropotkin também não é 

profunda o bastante para garantir a sua exclusividade sobre o pensamento morrisiano.  

 Como também observou Rodney Barker, em Political Ideas in Modern Britain 

(2003), tanto a pequena comuna de expressão local como a noção, mais alargada, de 

uma sociedade de poder descentralizado faziam parte do ideário comunista de Karl 
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 Para uma reavaliação concisa e recente das relações de Morris com as demais políticas socialistas e 

social-reformistas da sua contemporaneidade, cf. Colin Skelly, ―An ‗Impossibilist‘ Socialist? William 

Morris and the Politics of Socialist Revolution versus Social Reform‖ in: Journal of the William Morris 

Society, vol. 7, n.º 2, Verão 2003, 35-51. 
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Marx e do anarquismo de Kropotkin (Barker: 2003, 84). Inclusive, acrescentemos, é 

possível identificar as mesmas aspirações no socialismo utópico de Robert Owen (1771 

– 1858), com as suas experiências reais em New Lanark, na Escócia, e Nova Harmonia, 

no estado norte-americano do Indiana. Contudo, a centralidade do argumento de Barker 

a favor da aproximação proposta por MacCarthy, entre Morris e os anarquistas, está na 

sua interpretação de um aspecto particular que acaba por passar despercebido na 

totalidade do argumento da primeira autora: é a chamada ―experiência social‖. Para 

Kropotkin, argumenta Barker: 

 
 Co-operation was not only natural, but the most successful way for human, and non-

human, communities to live. The most successful species were those characterized not 

by competition amongst their members, but by co-operative struggle of the whole 

group with their external circumstances (ibid.,80). 

 

Em altura alguma, adianta o autor, Kropotkin defendeu o individualismo que Morris 

considerava a verdadeira natureza do movimento anarquista. Nesse sentido, reveja-se a 

posição de Morris perante a solução de governo proposta pelos anarquistas, recordada 

pelo amigo Bruce Glasier (1921):  

 

‗I call myself a revolutionary Socialist,‘ said Morris, ‗because I aim at a complete 

revolution in social conditions (...) I aim at bringing about Socialism itself (...) as soon 

as we can get the people to desire and will to have it. But, mark you again, what I aim is 

Socialism or Communism, not Anarchism. Anarchism and Communism, 

notwithstanding our friend Kropotkin, are incompatible in principle. Anarchism means, 

as I understand it, the doing away with, and doing without, laws and rules of all kind, 

and in each person being allowed to do just as he pleases. I don‘t want people to do just 

as they please; I want them to consider and act for the good of their fellows—for the 

commonweal in fact‘ (63-4) 

 

Tal como em Morris, principalmente no romance utópico News From Nowhere, também 

na sociedade anarquista do príncipe russo o conceito de alienação seria absolutamente 

ultrapassado com a promoção de um ambiente salutar para o desenvolvimento de uma 

filosofia laboral assente na união da prática e da teoria (ou, por outras palavras, do 

trabalho físico e mental) e, mais ainda, fundamentada na cooperação (Barker: 2003, 81). 

Só nesse sentido, conclui Barker, é possível associar Morris aos anarquistas seus 

contemporâneos, por muito que o próprio fosse incapaz de admitir essa mesma relação. 

 A grande maioria das apreciações que temos vindo a considerar, nas suas 

avaliações distintas dos ideais políticos de William Morris e, talvez mais importante 

ainda, da sua transição para o Socialismo, mantêm, grosso modo, que uma das maiores 
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contribuições do poeta para o pensamento socialista da segunda metade do século XIX 

foi, sem dúvida, a consciência de que as ideias podiam funcionar como força 

instrumental na transição revolucionária. Como o próprio Morris bem observa, em 

inúmeras ocasiões, e apesar de interpretações contrárias por parte de alguns académicos, 

o Comunismo nunca poderia ser uma questão de evolução: essa era a perspectiva 

fabianista e do seu fundador Sidney James Webb (1859 – 1947) que, aceitando a teoria 

neoclássica da Utilidade Marginal, numa abordagem ao processo histórico e ao 

desenvolvimento social fortemente influenciada pelos ensinamentos de John Stuart 

Mill, admitia que o Socialismo seria o próximo objecto da evolução: 

 
Historic fossils are more dangerous (...) but against the stream of tendencies they are 

ultimately powerless. (...) The main stream which has borne European society towards 

Socialism during the past 100 years is the irresistible progress of Democracy (...) and 

there is every day a wider consensus that the inevitable outcome of Democracy is the 

control by the people themselves (...). The economic side of the democratic ideal is, in 

fact, Socialism itself (...). The landlord and the capitalist are both finding that the steam-

engine is a Frankenstein which they had better not have raised; for with it comes 

inevitably urban-Democracy, the study of Political Economy, and Socialism (Shaw et 

al: 1889, 33-8). 

 

Para William Morris, que depreende uma boa parte da teoria dialéctica do processo 

histórico do amigo Ernest Belfort Bax e das suas leituras de Karl Marx, a ideia de 

progresso estava intimamente relacionada com uma noção de forças económicas em 

acção, da qual a luta de classes seria apenas uma das principais manifestações: essa era, 

com efeito, a verdadeira essência da questão. Morris tinha plena consciência de que, 

para o Comunismo surgir na rota do processo histórico, era obrigação dos socialistas 

incutirem nos outros, e copiosamente, o desejo desse fim. A problemática não estava, 

por isso, na conversão das massas ao dito Marxismo, mas antes na promoção de um 

profundo anseio, nas palavras de Morris, ―for a society of equality‖ (―Communism‖, 8). 

Assim, olhando a educação, essencial na proposta morrisiana para um socialismo 

activista, compreendemos que ela não se circunscreve à necessidade de explicitar quais 

os verdadeiros pressupostos e objectivos do Socialismo: pelo contrário, era uma das 

suas preocupações centrais promover, junto do público, a consciência (e simultânea 

necessidade) do desejo por um estado de coisas tal, que fosse possível a qualquer 

indivíduo viver, diz-nos: ―far above the condition of satisfaction of their material 

necessities‖ (ibid., 12).  

 Essa ênfase no poder das ideias, na ideia do Comunismo, na ideia do desejo, é a 

chave para a apreciação de E. P. Thompson do utopismo de William Morris. Porém, 
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antes de enveredarmos por esse outro caminho, esclareça-se que, ao aceitar o carácter 

instrumental das ideias na revolução social, como promovido por Morris, Thompson 

está mais preocupado com o seu papel na transformação da tradição marxista a partir de 

uma perspectiva interna (P. Thompson: 2011, 786). Como bem comenta Anderson 

Perry, para aquele historiador da esquerda política o aspecto mais significativo da 

proposta morrisiana é, antes de mais, o seu argumento a favor de uma conjuntura 

propícia para repensar a consciência moral do movimento socialista em si mesmo e que 

incide na invocação do ―desejo‖. Essa é a oportunidade, aberta por Morris, de alcançar 

uma nova moralidade, porventura marginal às prioridades imediatas da escola marxista, 

em pleno século XX e no término das experiências estalinistas, no seio da Nova 

Esquerda.  

 Em Culture and Society, Raymond Williams também ressalta a importância do 

domínio das ideias no pensamento social e político morrisiano e propõe, tal como 

Thompson, a sua extensão a uma verdadeira consciência socialista: ―socialist change‖, 

argumenta este outro autor, ―was the means to a recovery of purpose‖, melhor expresso 

na simultânea recuperação do propósito social das artes (Williams: 1960,170). Não 

resultava o Socialismo, como previamente sugerido, do desenrolar lógico do processo 

histórico. Nesse sentido, Morris divergia significativamente de H. M. Hyndman, que se 

mantinha fiel à ortodoxia e ao dogmatismo, numa estratégia política assente na 

intimidação. Hyndman, note-se ainda, foi o maior propagandista da teoria marxista na 

Grã-Bretanha da segunda metade do século XIX, mas o seu método ditatorial colhia 

igual desagrado de K. Marx, F. Engels e do próprio Morris. Em suma, notam alguns 

historiadores, a sua posição face ao Marxismo era particularmente inflexível e 

autoritária, o que, associado ao seu oportunismo e anti-sindicalismo, dificultava a 

relação da Social Democratic Federation com o movimento comunista internacional.
24

 

 Em ―Morris, Marx and Engels‖ (1986), o historiador marxista A. L. Morton 

também constrói, de forma convincente, um dos argumentos que vem reforçar a posição 

de Morris no centro da tradição marxista, ou socialista, do período vitoriano tardio, mas 

enquanto pensador de um mérito muito próprio, sem associações redutoras às suas 

raízes românticas e longe de especular sobre o potencial acesso de Morris a material 
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 Cf. E. J. Hobsbawm, 1967, ―Hyndman and the SDF‖ in: Labouring Men: Studies in the History of 

Labour, Nova Iorque: Anchor Books,  273-81; T. L. Jarman, 1972, ―The Revival of Socialism: The Cloth 

Cap comes to Westminster‖ in: Socialism in Britain: from the industrial revolution to the present day, 

Nova Iorque: Taplinger, 77-114; A. L. Morton, ―Morris, Marx and Engels‖ in: Journal of the William 

Morris Society, vol. 7, n.º 1, Outono 1986, 45-54. 
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nunca antes publicado. Por outras palavras,Morton, que com E. P. Thompson e Paul 

Meier,também reconhece a semelhança no tratamento da dialéctica histórica de Morris, 

tanto em The Dream of John Ball (1888) como numa série de artigos da mesma altura, e 

as notas de Karl Marx nas Teses sobre Feuerbach, reimpressas, em Fevereiro do mesmo 

ano, por F. Engels, no alemão original (veja-se, especialmente, E. P. Thompson 781-2), 

não admite, ao contrário de Meier, que Morris tivesse tido acesso a esse estudo antes da 

sua publicação, nem mesmo por intermédio de Ernest Belfort Bax, amigo comum de 

ambos Morris e Engels (Morton: 1986, 46). Para Morton era a compreensão materialista 

da dialéctica histórica, associada a valores mais humanos (por oposição a económicos) e 

de extensão artística, que Morris justapunha na sua proposta socialista, que o 

distanciava, terminantemente, daqueles que propunham fazer do Socialismo uma 

doutrina estritamente económica.
25

 Morton ainda conclui que não há aspecto mais 

original e singular na teoria morrisiana, na emergência do movimento socialista de que 

foi contemporâneo, do que a sua preocupação com a felicidade futura da colectividade 

humana, para a qual o Comunismo, seria, então, o caminho apontado: ―Morris‖ adianta 

o autor, ―look[ed] at the future with a curiosity Marx had never shown‖ (ibid., 52).  

  Anderson Perry e Andrew Hemingway, em circunstâncias distintas, fazem um 

julgamento análogo ao de Morton ao considerarem o pensamento morrisiano enquanto 

extensão única e própria do marxismo. Perry (1980) segue Thompson, com quem, aliás, 

acabará por estabelecer forçosas discordâncias, ao reconhecer o utopismo de Morris em 

termos do que diz ser ―a feat of moral imagination without equivalent in the work of 

Marx, [and later] ignored without reason by Engels‖ (160). Hemingway, numa 

abordagem mais recente, aplaude a originalidade do marxismo de Morris na medida em 

que a formação intelectual do poeta na escola romântica o terá capacitado para pensar a 

necessidade da arte em termos nunca perspectivados por Marx ou Engels, alargando a 

dimensão humana na corrente do materialismo histórico, dito científico (Hemingway: 

2006, 4). 

 Para autores que procuraram situar a teoria morrisiana fora dos preâmbulos do 

Marxismo, a confiança na ―visão‖, expressa na importância depositada nas ideias, é 

significativamente entorpecida. Stanley Pierson, por exemplo, argumenta que foi a 

pureza dos princípios socialistas que falou à compreensão de William Morris, que os 

terá adoptado na medida em que era possível aos socialistas do fin de 
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sièclereconhecerem e incorporarem esses princípios no seu dia-a-dia (Pierson: 1973, 82-

3). Uma afirmação nesse sentido é arriscada, pois vai diluir, expressivamente, a ênfase 

de Morris na educação do desejo, i.e., sobre a parte atribuída às ideias na proliferação 

do desejo por um melhor presente e futuro. Em última análise, Pierson reduz o papel de 

Morris ao educador socialista, desvalorizando o seu estatuto de pensador orientado para 

o futuro, perfeitamente consciente dos sacrifícios a serem feitos pela civilização do 

presente, bem como das limitações a serem ultrapassadas. Da mesma maneira, 

MacCarthy também afirma, na sua biografia, que a preocupação de Morris com a 

educação foi sempre com a intenção de garantir, cite-se: ―that the new and just society 

would already be in place, once revolution happened‖ (MaCarthy: 1995, 510-1). Mais 

uma vez estamos perante uma declaração que deve ser gerida com algum cuidado, pois, 

por si só, parece desvalorizar a percepção de Morris face à força motriz colectiva da 

sociedade capitalista.
26

 Pelo contrário, MacCarthy aborda a questão de uma outra 

maneira, considerando que a estratégia de Morris não se detém na consciencialização 

dos trabalhadores face ao desenvolvimento de forças económicas em constante acção, 

mas, antes, numa poderosa capacidade de instrução que torne possível a sociedade nova 

e mais livre mesmo antes de qualquer mudança revolucionária. A menos que estejamos 

a falar de medidas paliativas que permitam atenuar os males mais desagradáveis da 

presente circunstância capitalista, não é muito claro o que esta autora quer dizer.  

 É manifesta a tensão entre a teoria da educação do desejo exposta, mais 

eficazmente, por E. P. Thompson no seu pós-escrito de 1976 e a da educação para o 

socialismo per se, no sentido articulado por Pierson. Enquanto Thompson argumenta 

que é a consciencialização do desejo o ponto de partida para a mudança revolucionária 

mais completa, Pierson parece desconcertado perante a assimilação do Socialismo de 

Morris com qualquer compromisso com uma visão a longo prazo, i.e., do futuro. A 

mesma tensão, que não é, de todo, limitada a ambos os autores, é característica, 

também, em abordagens posteriores ao romance literário News from Nowhere. Com 

efeito, um dos poucos aspectos em que os comentadores têm concordado em uníssono é 

que a referida obra se revela, quase por inteiro, enquanto expressão última de um longo 

e atribulado compromisso com o Socialismo por parte do seu autor. Por outro lado, 

tendo em conta o seu estatuto convencional enquanto utopia literária, a mesma também 
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tem originado uma miríade de respostas contraditórias. Adiante se propõe efectuar uma 

abordagem às principais dessas respostas.  

 

Enquanto ideal capaz de ilustrar a superioridade moral de uma organização socialista da 

sociedade por oposição ao sistema capitalista, News from Nowhere (1891) tem sido 

abordada como um clássico da obra morrisiana. Por outro lado, na principal literatura 

crítica, associada, como vimos, à divisão científico-social da esquerda política, a franca 

maioria dos comentadores acaba por rejeitar a obra enquanto modelo de um futuro 

possível. Essa ambivalência e, em certos casos, resistência com que a obra tem sido 

reconhecida pelas principais autoridades académicas deve-se, como antes sugeríamos, 

ao seu estatuto de utopia literária. Não é, por isso, estranho que, ao defenderem a 

contínua relevância de News from Nowhere, procurando recuperar a mensagem 

socialista do seu invólucro romântico, muitos autores acabem por desacreditar o seu 

valor enquanto literatura utópica propriamente dita e/ou desvalorizem o utopismo do 

pensamento morrisiano no seu mais geral. Basta observar, enfim, que nenhum dos 

mencionados autores, nem mesmo E. P. Thompson no seu melhor, nos oferece tipo 

algum de inquirição crítica sobre a utopia ou a matéria do utopismo per se. Ruth 

Levitas, professora de Sociologia da Universidade de Bristol, autora da obra dominante 

The Concept of Utopia (1990), foi uma das primeiras autoras a batalhar no sentido de 

resgatar o dito romance de demais embaraços ideológicos. 

 Seguindo o comunista R. Page Arnot, em William Morris: A Vindication (1934), 

mais tarde republicada como William Morris: The Man and the Myth (1964), Levitas 

começa por identificar dois mitos que, arrisquemos dizer, até à defesa de A. L. Morton 

em The English Utopia (1952) e ainda durante algum tempo depois disso, estiveram 

sempre muito associados à personagem de Morris no meio académico, na sequência do 

sucesso de News from Nowhere e face a uma deliberada supressão das suas actividades 

socialistas e dos seus escritos políticos pelos seus primeiros biógrafos (Levitas: 2010, 

130). Esses mitos, adiantemos agora, identificam-se como: (i) o do burguês (―the 

‗bourgeois myth‘‖), no qual o socialismo de Morris é inteiramente ignorado, e (ii) o do 

Menchevique, no qual ele é retratado como um socialista da classe média-alta, gentil e 

benevolente, ainda que um pouco excêntrico, e profundamente anti-marxista (ibid., 

130). Se, naturalmente, à luz do que vimos ser a inesgotável campanha pelo legado 

político de William Morris, refutar um ou outro desses mitos se afigura uma tarefa tanto 

desnecessária como cansativa, o mesmo não acontece no que diz respeito ao mito da 
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utopia. Na verdade, como todos os mitos de origem e de fim, a utopia enquanto 

construção consciente de uma hipótese é, essencialmente, um trabalho de ficção. Os 

seus alicerces estão na imaginação especulativa e não na assimilação de factos sociais.  

 No presente levantamento do que têm sido algumas das principais respostas a 

News from Nowhere, adoptemos, por razões de estruturação do raciocínio, a definição 

de utopia literária proposta por Northrop Frye em ―Varieties of Literary Utopias‖ 

(1965), onde o professor aborda da maneira mais polida a questão do género literário 

utópico. No respectivo artigo, o autor propõe-se desconstruir a utopia em função da sua 

forma mais tradicional, de maneira a obter a sua definição: isto quer dizer que Frye 

regressa à utopia renascentista de Thomas More e ao modelo platónico clássico da 

República para justificar a utopia enquanto representação literária de uma sociedade 

movida pela acção deliberada do colectivo humano que a compõe, onde operam 

estratégias detalhadas de acção governativa, legislativa e educativa.Ainda segundo Frye, 

a apresentação do modelo utópico segue a seguinte convenção: na primeira parte do 

romance o narrador chega à Utopia (o lugar distante no tempo e/ou no espaço) e 

apresenta-se como visitante de uma terra longínqua; é quase imediatamente abordado 

por um autóctone que o leva a explorar a sociedade desconhecida; perante aquilo que vê 

e nos descreve (a nós, leitores) o narrador vai calcetando objecções da mais variada 

natureza, que guarda para a segunda metade da obra; segue-se o diálogo socrático entre 

o guia e narrador, que vem dar espaço às questões deste último a respeito dos costumes 

e vivências dos nativos daquele país ou ilha. Porque é uma organização societal 

geralmente tida como mais perfeita, em comparação com a sociedade do presente, que o 

guia descreve ao seu interlocutor, o mito da utopia tem sido facilmente associado ao 

mito da perfeição. Compreende-se, então, o porquê da grande maioria dos escritores no 

eixo marxista-libertário, preocupados com a questão morrisiana, evitarem equacionar o 

dito romance literário com qualquer definição, por muito breve que seja, da utopia. Não 

são, contudo, os únicos proceder assim. John William Mackail, por exemplo, um dos 

primeiros biógrafos de William Morris, encontra algum conforto na ideia de que o 

Socialismo do autor de Nowhere tenha sido, sobretudo, o resultado de uma vida de 

contemplação e criatividade romântica (Mackail: 1907,18), finalmente expressas na 

natureza pastoral, não explicitamente utópica, de News from Nowhere, obra então 

descrita como: ―a slightly constructed and essentially insular romance‖ (Mackail: 

1899,243). Outros autores têm sido mais amáveis na sua recepção do romance.  
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 No seu volume introdutório à vida e obra de William Morris, Peter Faulkner 

recorda que é das principais vantagens da Arcádia e da Utopia, enquanto géneros 

literários que traçam sociedades perfeitas e imaculadas, a possibilidade de encarnar os 

sonhos do Homem de forma a serem capazes de denunciar o largo e, muitas vezes, 

terrível contraste entre o ideal e a realidade do presente (Faulkner: 1980, 133). Ao 

considerar os romances tardios de Morris, como Nowhere ou The Story of the Glittering 

Pain, do mesmo ano, a ênfase de Faulkner no sonho é fundamental, uma vez que se 

despe de qualquer conotação romântica, do humor derrotado à saudade melancólica: 

desenvolvido na forma utópica, avança o autor, o sonho, não enquanto dispositivo 

literário mas como ideário de cor e textura, não pode ser mais chamado sonho, mas 

visão. Nesse sentido, em News from Nowhere traçar-se-ia o final dos sonhos e o início 

do período de acção: ―Morris‖, conclui Faulkner, ―now seeks the transformation of 

society‖ (ibid., 132).  

 Como sugeríamos, a grande maioria dos autores tem aplaudido News from 

Nowhere enquanto síntese engenhosa do pensamento morrisiano. E. P. Thompson, 

novamente, comenta a sua profunda intuição moral e mantém que a obra é apenas o 

resultado lógico do génio do seu autor, tanto na sua vertente de artista criativo como de 

pensador político (P. Thompson: 2011, 692). Já Anderson Perry, mais cauteloso, 

defende que o romance reflecte todo um impulso para a simplificação, sintomático do 

desejo de Morris de inverter a ordem contemporânea (Perry: 1980, 167). Por seu lado, 

Stanley Pierson argumenta que Nowhere constitui uma convergência entre o 

romantismo social do seu autor proveniente de Carlyle e Ruskin e a recapitulação de 

ideias e crenças ―scattered throughout his essays and letters‖ (Pierson: 1973, 85). É 

ainda comum aos vários comentadores iniciarem o seu argumento com uma breve 

comparação entre esta obra particular de Morris e a contemporânea norte-americana 

Looking Backward de Edward Bellamy publicada em Janeiro de 1888. O romance 

utópico de Bellamy vem celebrar o triunfo da razão moral e abstracta na aceitação da 

―natural‖ evolução social e num futuro onde os seres humanos placidamente se 

submetem à organização colectiva de um monopólio estatal, ―in which all previous and 

lesser monopolies were swallowed up‖ (Morton: 1952, 151).  

 Na sua obra, Bellamy, um homem do mundo académico, alheado do movimento 

da classe operária, não reconhece o estado pleno da organização socialista; no entanto, a 

maioria dos autores junta-se a Morris no seu julgamento de Looking Backward 

enquanto fiel representação do Socialismo de Estado. Argumentam que foi a calorosa 
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recepção do livro por parte do público e da crítica que terá levado Morris a escrever 

News from Nowhere, um pouco à semelhança, como se especula, do que acontecera com 

Oscar Wilde que, ao ouvir uma das palestras do dramaturgo fabianista George Bernard 

Shaw sobre o Socialismo, em Westminster, no início da década de noventa, se terá 

impelido a escrever, em 1891, ―The Soul of Man Under Socialism‖.
27

 Não julguemos, 

contudo, que a tendência para comparar as mencionadas obras de Morris e Bellamy seja 

recente. Já em 1911, Walter Crane, por exemplo, já salientava a manifesta contradição 

de valores socialistas que fazia de News from Nowhere a verdadeira antítese de Looking 

Backward, obra que Crane então criticava por representar uma sociedade apenas 

ligeiramente mais desenvolvida nas premissas da vida social norte-americana do estado 

presente: ―[it was] a sublimation‖, escrevia o ilustrador, ―of the universal supply of 

average citizen wants by mechanical means, with the mainspring of the machine 

alteredfrom individual profit to collective interest‖ (Crane: 1911, 10). Da mesma 

maneira, enquanto Thompson contrasta, principalmente, a simplicidade da vida humana 

em News from Nowhere com a existência burocrática sob o Socialismo de Looking 

Backward (692), MacCarthy invoca Morris ao comparar ―the aridity of life in Bellamy‘s 

state Communist regime, (...) wasteful and absurd‖ e ―the glitteringly fluid, poetic, 

open-ended News from Nowhere‖ (584). Já A. L. Morton rejeita, na obra de Bellamy, a 

regulamentação quase militar do trabalho, a sua organização burocrática a favor de um 

sentimento de igualdade e justiça profundamente insípido, mas aprova a utopia de 

Morris no centro do pensamento socialista como uma invocação dos objectivos 

positivos do esforço intrépido socialista.  

 No presente quadro disciplinar, a maioria dos autores segue E. P. Thompson 

que, antes do pós-escrito de 1976, se mostra relutante em aceitar a totalidade do carácter 

utópico da obra, o que é, sem dúvida, um efeito das conotações pejorativas associadas à 

ideia do utopismo no centro do pensamento socialista-marxista, consolidadas, em boa 

medida, por K. Marx e F. Engels. Com efeito, é na interpretação marxista da História 

das Ideias, inaugurada, ainda na primeira metade do século XIX, com a publicação do 

Manifesto Comunista (1848), que encontramos a raíz filosófica do socialismo anti-
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utópico, ou da também chamada ―crítica da utopia‖. Fortes adversários da especulação e 

do imaginário associado à utopia, os filósofos da escola hegeliana acusam os socialistas 

utópicos oitocentistas de serem incapazes de eliminar a falsa consciência burguesa e o 

estado de alienação em que o capitalismo havia encerrado a expressão humana, 

argumentando, ainda, que a sua inevitável dependência financeira da burguesia 

emergente os empurrava para o caminho de um socialismo reaccionário.
28

 Contra os 

utópicos criticados no Manifesto, Marx e Engels desenvolvem uma nova teoria do 

socialismo, dita científica, fundamentada numa perspectiva materialista do processo 

histórico e na qual a principal chave é a análise rigorosa das forças económicas que 

actuam no mundo ocidental, desde as trocas comerciais da Idade Média, e que se 

traduzem ou incorporam, historicamente, na luta de classes.
29

 Mais tarde, em Do 

Socialismo Utópico ao Socialismo Científico (1880), Friedrich Engels veio consolidar e 

formalizar a separação do pensamento socialista em dois domínios específicos, o 

científico e o utópico, argumentando a favor da natureza deste último num contexto de 

uma disciplina da História das Ideias socialistas em desenvolvimento. Na mesma obra, 

Engels sugere, não sem razão, que os socialistas utópicos contavam, erroneamente, com 

o poder da razão para ultrapassar o mal-estar que identificavam na sociedade capitalista. 

Referindo-se aos pensadores sociais saídos da Revolução Francesa, no final do século 

XVIII e inícios de Oitocentos, A. L. Morton também adianta que a palavra de ordem era 

―razão‖, sendo na razão que se encontrava a chave e o caminho para a Utopia (a 

sociedade ideal). Por essa altura, avança o autor: ―all that seemed necessary was to 

sweep away certain negative restraints – monarchy, priestcraft, ignorance – by which 

men were coerced or deluded into denying Reason‖ (Morton: 1952, 116). Por outras 

palavras, disse-o Vladimir Lenine (1870 – 1924), o mais célebre dos herdeiros de K. 

Marx, viria a reconhecer, embora fizessem uma larga e merecida crítica ao capitalismo, 

os socialistas utópicos não conseguiam explicar a sua origem, manipular as suas 

ferramentas e, principalmente, perspectivar o seu fim (Lenine: 1977, 27). Pelo contrário, 

adianta novamente Engels, os utópicos acreditavam ser possível libertar a humanidade 

desse mal maior através da persuasão, ou então: ―wherever it was possible, by the 
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 Cf. Roger Paden, ―Marx‘s Critique of the Utopian Socialists‖ in: Utopian Studies, vol. 13, n.º 2, 2002, 

67-91; para uma introdução à vida e obra dos líderes do movimento socialista utópico, Saint-Simon (1760 

– 1825) e Charles Fourier (1772 – 1837) na França, Robert Owen (1771 – 1858) no Reino Unido, veja-se 

Keith Taylor, 1982, Political Ideas of the Utopian Socialists, Londres; Nova Jérsia: Frank Cass and 

Company Limited. 
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 Veja-se a exposição, muito bem estruturada, da teoria dialéctica e do materialismo filosófico de Karl 

Marx em V. Lenine, 1974, ―Karl Marx‖ in: V. I. Lenin Collected Works, vol. 21, Julius Katzer trad, 

Moscovo: Progress Publishers, 43-91.  
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example of model experiments‖ (Engels: 1901, 43). Também por isso se distanciaram, 

deliberadamente, da luta de classes e da força operária e, assim, na sua crítica: ―the 

antagonism between the third estate and the privileged classes took the form of an 

antagonism between ‗workers‘ and ‗idlers‘‖ (ibid., 44). 

 Com quase meio século de vantagem histórica, Engels sabe reconhecer que, não 

só se haviam modificado as condições históricas e sociais que faziam das alternativas 

escapistas dos owenitas, por exemplo, alternativas razoáveis e até, em pequena escala, 

possíveis, como também o legado de Karl Marx, ―the individual man of genius‖ (ibid., 

39), permitira aos homens e mulheres do presente entender a verdadeira natureza da 

produção capitalista. Em semelhante contexto já não havia necessidade para programas 

especulativos ou sociedades intencionais experimentais: pelo contrário, o futuro do 

socialismo estava na ciência. O problema da utopia, tal como Engels o identificou, é 

que, quanto mais completa e detalhadamente se traçassem as sociedades ideais, mais 

ingénuas e fantasiosas elas seriam (ibid., 43).  

 Aceitando a interpretação marxista da História das Ideias socialistas, alguns 

autores centrados na questão morrisiana asseguraram a distância da escola marxista da 

segunda metade do século XX e o utopismo, mantendo que News from Nowhere pode 

ser vista como uma idealização do passado, capaz, ainda assim, de expressar um 

profundo desejo pela alternativa socialista. Raymond Williams, por exemplo, 

questionou a tentativa de Morris de deixar para trás o seu passado romântico, numa 

tradição sem dúvida transformada pela sua influência, e manifesta uma sincera 

preocupação com o aparente medievalismo da sua obra capital, duvidando da confiança 

do autor num sistema de produção maioritariamente artesanal, em que a máquina 

desempenha apenas um papel muito secundário, e da sua certeza de que o fim da divisão 

entre cidade e meio rural traria a possibilidade de erguer pequenas oficinas de trabalho 

no campo, espalhadas aqui e ali como moinhos, pontos de encontro para a actividade 

colectiva (Williams: 1989, 217-8). Defendendo a mesma impossibilidade de Morris se 

desenraizar da tradição romântica, Stanley Pierson também terá argumentado que, em 

News from Nowhere, ―Morris reverted to the Utopianism from which Marx believed he 

had rescued Socialists‖ (Pierson: 1973, 84-5). Pierson aceita, por isso, a mesma 

oposição entre ciência e utopia, sem recuperar esta última do seu sentido mais negativo. 

Ainda assim, não encontramos apreciação mais derrotista da utopia do que em Philip 

Henderson (1952), que adianta: 
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News from Nowhere is a picture of life as Morris would have had it, not as he thought it 

would ever be, and the saddest part about it is its title. In the end it all fades about as a 

dream in which we have been impossibly happy and in which all complexities and 

conflicts are resolves into a golden harmony (36). 

 

Antes do seu pós-escrito de 1976, E. P. Thompson, que havia argumentado arduamente 

a favor da transformação do Romantismo, operada na assimilação de Morris pelo 

Marxismo, debateu-se para evitar a conclusão de que o autor poderia, com efeito, ser 

um pensador utópico. Para o biógrafo, News from Nowhere não era um ideal 

propriamente dito, mas, antes, uma crítica construtiva ao capitalismo que envolvia todos 

os elementos necessários de luta, revolução e emergência na representação do único 

desenvolvimento possível do Capitalismo e para o Comunismo (P. Thompson: 2011, 

682). Com A. L. Morton, em The English Utopia, encontramos uma versão mais forte 

da mesma tese: na opinião deste outro autor, era possível que News from Nowhere 

escapasse à crítica anti-utopia de Engels, uma vez que na obraa forma utópica não 

constituía um instrumento de persuasão em si mesmo mas, antes, um veículo para 

explorar os aspectos humanos da organização socialista, de tal forma a encontrar o 

compromisso entres os chamados elementos científicos (a compreensão dialéctica da 

luta de classes e a necessidade da revolução) e os utópicos (o ideário pastoral, eco de 

uma Land of Cockaygne reencontrada). Morton concluiu cunhando a célebre frase: 

―Morris‘s is the first Utopia that is not utopian‖ (Morton: 1952,164). No seu pós-escrito 

Thompson apresenta-se muito mais compreensivo e, inclusive, receptivo à imagem da 

utopia e à ideia do utopismo, sendo, por isso, capaz de adoptar certos aspectos da 

análise de Morton e admitir, com este, que News from Nowhere, enquanto utopia 

literária, não era objecto para a incansável crítica de Engels.  

 Por si só, o pós-escrito é uma magnífica obra de literatura crítica, e isto não só 

graças à exaustiva apreciação de Thompson de grande parte dos autores que, num 

espaço de duas décadas, se debruçaram sobre a questão morrisiana; mais ainda, com a 

integração da consciência utópica, o pós-escrito ambiciona, também, efectuar uma 

profunda reavaliação do papel de Morris na tradição marxista. Contudo, ele não é imune 

à sua própria centralidade e, com efeito, as principais dificuldades da nova exposição de 

Thompson surgem de uma confusão terminológica intimamente associada a uma ênfase 

sobre termos cuja definição está apenas teoricamente subentendida. Quer isto dizer, por 

exemplo, que ao identificar, da melhor maneira possível, os problemas geralmente 

relacionados com o uso do termo ―utópico‖ num contexto marxista, o autor não nos 
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deixa mais esclarecidos no que concerne a relevância da visão utópica morrisiana, como 

exposta em News from Nowhere.  

 Thompson admite, antes de mais, que Morris está sempre um passo à frente de 

F. Engels porque abraça a tensão entre o ―utópico‖ e o ―científico‖, o que é mais 

evidente no uso do motivo medieval do sonho, no qual o ideal e o real se tornam 

dispositivos estruturantes, por assim dizer, do romance. É nessa tensão, argumenta 

Thompson, que se estabelece o impulso para a mudança, traduzido na imagem do ―salto 

utópico‖, e que a ciência tão aplaudida por Engels, por si só, é incapaz de fomentar: ―the 

goal of communism itself‖, adianta o autor, ―is unobtainable without the prior education 

of desire or ‗need‘. And science cannot tell us what to desire or how to desire‖ (P. 

Thompson: 2011, 806). A chave para a reivindicação de Thompson, como já 

sugeríamos, está na palavra desejo: ―the role of utopian thought‖, escrevia o próprio, ―is 

to teach desire to desire, to desire better, to desire more, and above all to desire in a 

different way‖ (ibid., 791). Aqui, a autoridade académica aceite por Thompson é Miguel 

Abensour, filósofo e pensador político que, juntamente com Paul Meier, compõe a 

facção francesa de uma escola de pensamento maioritariamente britânica.
30

 No entanto, 

isso não invalida que não estejamos perante uma afirmação problemática. Na verdade, 

sempre que falamos em desejo falamos em desejo de coisas específicas, ou que já 

existem presentemente, ou que podem existir em função de uma necessidade colectiva, 

ou ainda que encontram resposta nalgum tipo de materialidade. Tal como acontece com 

o uso indistinto da palavra utopia, também o termo ―desejo‖ permanece, na declaração 

de Thompson, e como já sugeria Anderson Perry, tautologicamente indefinido (Perry: 

1980, 161).  

 Ao equacionar o pensamento morrisiano com desejo e o pensamento marxista 

com conhecimento, Thompson está a contestar o papel cada vez mais activo e 

agenciador de Morris, sobre Romantismo e Marxismo, por que tanto lutara inicialmente. 

Sistemicamente, conclui o autor que desejo e conhecimento não podem ser assimilados 

e, por isso, enquanto pensador utópico, Morris não encontra um lugar no marxismo. 

Semelhante perspectiva é controversa no quadro mais geral dos Estudos Utopianos por 

várias razões. Em primeiro lugar, a falta de rigor conceptual relativo à definição do 
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 Queremos dizer, naturalmente, a escola dedicada ao pensamento social e político morrisiano que, até à 

publicação da obra de Meier, em 1972, não terá sido, de todo, celebrada em França. Tal facto poder-se-á 

dever, em boa medida, ao estatuto mais universal de William Morris enquanto artista plástico e designer, 

fortalecido, sem dúvida, pela fragmentação dos seus escritos sociais e políticos, um pouco como 

Raymond Williams terá sugerido em Culture and Society. Para um comentário ao singular contributo de 

Abensour na inversão desta tendência, cf. Thompson, William Morris: Romantic to Revolutionary, 787. 
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termo ―utopia‖, arraigada a uma ideia ontológica do desejo, exerce sobre Thompson 

uma parcialidade evasiva que deixa espaço para uma crítica anti-utopia semelhante à 

que vimos ser a de Engels. Em segundo lugar, ao sublinhar a dissonância entre desejo e 

conhecimento, Thompson está a negar a todos os escritores utópicos a possibilidade de 

integrar um plano superior àquele que, pela natureza do género, ou por força do nosso 

hábito, o romance literário está habitualmente circunscrito. Finalmente, a ser como 

sugere o biógrafo, impõe-se questionar se não é esta perspectiva repressiva do próprio 

género utópico. 

 Inerenteao topos da construção utópica está o desejo por algo que poderíamos, 

enquanto observadores do mundo presente, considerar como uma melhoria social, por 

exemplo, o desejo de mais justiça, de mais liberdade, enfim, de uma organização social 

diferente. Serão esses desejos um produto consciente da necessidade, da carência e/ou 

do gosto? Tratar-se-ão, eles, de uma resposta a uma necessidade colectiva, humana, 

política? Existe, ou não, significância científica na sua presença no domínio próprio da 

especulação literária? Podem, ou não, esses desejos, alongar-se para além dos desígnios 

dessa especulação? E. P. Thompson não responde a nenhuma das presentes questões, 

admitindo, por seu lado, que a crítica literária se pode manter marginal a semelhantes 

preocupações sociais e políticas. Categoricamente o autor insiste que é enganadora 

qualquer tentativa de assimilação que induza a uma confusão permanente dos termos 

―desejo‖ e ―conhecimento‖, que, nas suas palavras, representam: ―two different 

operative principles of culture‖ (P. Thompson: 2011, 807). Mais, Thompson admite 

ainda: ―[that] the motions of desire may be legible in the text of necessity, and may then 

become subject to rational explanation and criticism [though] such criticism can 

scarcely touch these motions at their source‖ (ibid.,807). Não é inteiramente claro o que 

o autor quer dizer, aqui, com a expressão ―motions of desire‖ e, levada ao extremo da 

simplificação, a afirmação pode, inclusive, incorrer em caminhos bem mais perniciosos. 

Anderson Perry, por exemplo, questionou-se se, perante o desejo de mais justiça, seria 

possível ao processo crítico negar-se a julgar as razões da injustiça, a verdadeira e 

terrível fonte desse desejo primeiro (Perry: 1980, 160). Notemos, no entanto, que, 

despojada da sua retórica, a afirmação de Thompson também reforça a posição de que a 

utopia é mais bem entendida enquanto fantasia literária, crítica construtiva, 

positivamente, mas que se abstém de um envolvimento social activo.  

 Na presente mudança de ponto de vista, News from Nowhere não é mais o 

Comunismo perspectivado na Inglaterra do futuro, mas antes a materialização do que 
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será o espírito renovado da utopia, que é dizer o espírito do desejo. Porque as premissas 

expostas na obra não podem ser corroboradas pelo texto da realidade factual, avança 

Thompson que News from Nowhere terá, antes, sido projectada para estimular a 

imaginação. Nesse sentido, a nova moralidade de que antes falávamos, a que Morris terá 

dado o próprio ser no pensamento político de esquerda, não reúne apenas a educação 

moral ou conscienciosa tendo em vista objectivos práticos e sociais específicos; melhor 

ainda, ela abre o caminho a uma renovada aspiração do ser humano, ou, para usar a 

expressão de Thompson: ―[it] liberates desire (...) to its own self-interrogation‖ (791). 

Aqui, singularmente, compreendemos o quão sequiosamente Thompson vai beber às 

suas fontes: Morris está, afinal, no caminho da metafísica. Estamos, então, perante um 

ponto de vista que é simultaneamente justo e problemático, uma vez que, chegados ao 

final da exposição, não nos foi possível compreender que também as petições do desejo 

não são sem o seu ―porquê‖: este é o problema número um da divisão, instigada por 

Thompson, entre desejo e conhecimento, uma vez que ofusca um dos principais 

contributos do pensamento utópico morrisiano na tradição socialista.  

 Vimos anteriormente como muitos autores, Thompson incluído, têm observado 

que Morris promovia o fim do sistema capitalista e a instituição do socialismo 

invocando princípios comunistas, ou anarco-comunistas, como a descentralização do 

poder governativo e o fim da alienação do trabalhador na fábrica ou oficina. Por outro 

lado, admita-se ainda, nenhuma dessas políticas era, em si mesma, morrisiana, nem 

inteiramente nova. Mesmo a premissa do trabalho criativo, como observam, por 

exemplo, Morton e o próprio Williams, fora, antes, bem defendida por John Ruskin. O 

mesmo aconteceu com o incentivo ao declínio do poder Estatal, um dos princípios 

predominantes das teorias socialistas de todo o século XIX, inclusive das do tipo 

utópico. Têm sido pouco claras as tentativas que celebram a singularidade das propostas 

morrisianas seio do Socialismo, especialmente marxista. Tal facto deve-se, em boa 

medida, à redução do trabalho criativo de Morris a um papel marginal, marcado no que 

John Goode (1971) veio chamar: ―the split between aesthetic and moral judgements‖ 

(223). Na verdade, tanto E. P. Thompson como Fiona MacCarthy, nas suas respectivas 

biografias de William Morris, prestam uma boa dose de atenção aos escritos e às 

práticas artísticas do biografado, principalmente uma vez que ambos reconhecem a 

singular importância das artes na formulação das inquietações sociais que mais 

fermentam em Morris. Por outro lado, Thompson, especialmente, dada a natureza crítica 

do seu estudo, pressiona o caso da arte na medida em que esta vem reafirmar o 
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consentimento ideológico. Pelo contrário, contestando a hipotética rejeição da escrita 

criativa de Morris tal como elaborada por Raymond Williams, na passagem já citada, 

John Goode vem argumentar, no seu artigo ―William Morris and The Dream of 

Revolution‖ (1971), que é uma das preocupações centrais do poeta e socialista a criação 

de um opus revolucionário historicamente possível, isto é, capaz de incorporar, no 

processo da criação literária, mecanismos de dialéctica que revelem potencialidades 

humanas adquiridas no passado histórico, não realizadas no tempo presente, e cujo 

grande alvo é a consciência social e histórica dos seus leitores. Goode destaca, assim, a 

primazia da escrita criativa de Morris na dinâmica e urgência do seu Socialismo, 

escrevendo contra a imagem proposta por Thompson do Socialismo como uma rocha a 

que se chamara Esperança: ―Socialism‖, avança Goode, por seu turno, ―ought not to 

stand against the cultural life of the time it finds itself in but to transform it into a 

revolutionary consciousness‖ (ibid., 223).  

 E. P. Thompson está correcto ao afirmar que Goode evita, na sua abordagem, 

entrar no domínio do pensamento utópico de William Morris, embora não seja 

inteiramente verdade que negue ao romance News from Nowhere o estatuto de utopia. 

Ainda assim, ao contrário daquele primeiro autor, ou de A. L. Morton, Goode não vê na 

perspectiva de ruptura e mudança social em Nowhere, como representada no capítulo 

XVII, ―How the Change Came‖, uma ligação entre dispositivos científicos e românticos 

de construção literária. Pelo contrário, Goode sugere que há um certo sentimento de 

continuidade entre a actualidade presente e o futuro projectado, mas apenas e só na 

medida em que essa continuidade se preestabelece na base do sonho. Em si mesma, e 

falando no plano textual, Nowhere é uma produção do sonho do narrador e fruto da sua 

própria alienação. Do mesmo modo, avança Goode, também a mudança histórica 

descrita no capítulo mencionado só ganha forma e textura num repente em que certas e 

determinadas forças, que permanecem indefinidas, brotam, inconscientemente, da mente 

contemporânea, ou seja, daquele estado presente, como se se tratasse do próprio acto ou 

processo de sonhar. A necessidade do dispositivo do sonho é realmente particular na 

abordagem de Goode porque vem estabelecer a relação que Nowhere consegue criar 

entre o ideal e o real: enquanto dispositivo literário, o sonho não tem como principal 

função dar forma a um objectivo específico ou à fantasia meramente compensatória; 

pelo contrário, ele vem enfatizar o papel da visão (do ideal) no processo de 
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transformação social.
31

 Por outro lado, ainda que o próprio autor se afaste, o mais 

possível, de qualquer outro caminho, é essa outra dimensão criada pelo sonho, ou pelo 

sonho-visão, que vem definir, em parte, o utopismo de Morris e que, na nossa opinião, 

se aproxima muito mais do lugar da utopia do que o mero locus do desejo. Não 

obstante, para Goode, News from Nowhere é, sim, uma utopia porque pertence àquela 

família literária (ou género) que, olhando sempre o futuro, é capaz de inventar uma nova 

sociedade. Mais ainda, o autor vai definir a utopia como o veículo por excelência para a 

expressão da consciência revolucionária de um povo, retornando ao mecanismo do 

sonho numa tentativa de reformular o seu significado dentro do processo 

revolucionário. No entanto, não queiramos dizer, com isso, que Goode está apenas 

centrado nesta obra específica de 1891. Pelo contrário, o seu interesse é no todo da 

literatura criativa de Morris, onde o sonho, em particular, toma parte estruturante.Por 

isso mesmo, a questão do utopismo nem se quer se coloca. Para Goode, o sonho não é 

um motivo escapista, mas antes uma convenção que o poeta usa de maneira a insistir em 

toda uma estrutura de valores e perspectivas que, brotando na mente consciente, vêm 

afirmar a brutalidade ou violência da verdade factual, que deverá, a todo o custo, ser 

alterada (Goode: 1971, 277). O sonho é, por isso, o domínio: ―within which to realize 

concretely socialist insight‖ (ibid., 246). 

 Negando-se ao utopismo e debatendo-se com News from Nowhere enquanto 

romance próprio do género da literatura utópica, é curioso que a análise de 

Goodetermine, mais facilmente, em redundante melancolia do que com a nota mais 

frequente na esperança. Em primeiro lugar, o autor consente que há certas limitações, 

muitas vezes expectáveis, ao sonho-visão, numa observação semelhante à de E. P. 

Thompson no seu pós-escrito quando este assegura que a falta de uma vida intelectual 

activa em Nowhere, por exemplo, é uma manifesta indicação de que Morris não 

esperava que o futuro da civilização fosse aquele retratado na obra (P. Thompson: 2011, 

696-7). No mais, Goode também insiste que a sociedade representada em Nowhere deve 

ser entendida como uma antítese do presente estado de coisas contemporâneodo próprio 

Morris, e que o medievalismo da obra contribui apenas para um clima de protesto 

pessoal. Aqui assistimos a uma ligeira subversão da definição usual de utopia que, ao 

invés da imagem de uma sociedade estruturalmente diferente, em que valores são 
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 Veja-se em Ruth Levitas (2010) uma análise mais profunda do sonho como factor determinante na 
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Concept of Utopia, Berna: Peter Lang, International Academic Publishers, 138-146. 
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promulgados à priori em função da nova ordem que se procura manter, vai recuperar os 

valores rejeitados da vida moderna e levá-los ao extremo da ingénua aceitação (Goode: 

1871, 277). Embora não examine o problema do utopismo, o autor acaba por, 

involuntariamente, contribuir para o mesmo ao não explicitar o que, nas premissas de 

uma literatura revolucionária, é esperado do escritor utópico: se a utopia é a derradeira 

antítese da actualidade, devemos confiar que os valores do anti-presente sejam também 

os do futuro feliz? É possível que a sociedade hipotética possa rejeitar os valores do 

presente sem apresentar novas hipóteses, que escapem ao domínio da antítese e 

permitam vislumbrar a sombra de uma conjuntura tão radicalmente diferente que nem o 

próprio arquitecto utópico lhe consiga apor uma espécie ou categoria? No caso 

específico de Nowhere, não será que a redução do medievalismo de Morris à ordem de 

um protesto pessoal mais enfatize a natureza escapista do romance? Afinal, concluiu 

Goode: ―Nowhere is nowhere except as a conceptual antithesis in the mind of an 

exhausted activist‖ (ibid.,277). 

 Como bem ilustra Raymond Williams, em Culture and Society 1780-1950, nos 

capítulos sobre as reinterpretações marxistas da cultura e sobre o movimento romântico 

tardio, há um problema recorrente quando noções de romance se misturam com o 

domínio da crítica social. O mesmo acontece, poderíamos nós acrescentar, quando se 

substituem aquelas por noções de utopismo. Vimos, por exemplo, que, para Stanley 

Pierson, Morris viera testar uma junção entre o Romantismo e o Socialismo que 

permanecera, na sua maioria, incompleta, sintomática de uma forçosa imposição que 

mais empurrara o poeta para um utopismo romântico e, por isso, nunca realizado no 

Marxismo. Seguindo a abordagem de Raymond Williams, outros autores propõem-se 

entender o pensamento morrisiano enquanto extensão da crítica romântica ao 

utilitarismo, no seio de uma tradição cultural fermentada num sentimento de nostalgia e 

que, com as suas raízes na obra de Thomas Carlyle e John Ruskin, se ocupa, 

fundamentalmente, com a criação de uma linha cultural para a realização de um ―social 

romance‖ (Spear: 1984, 203). Por outro lado, tem também sido sugerido que a atitude 

contemplativa de Morris para com a organização pré-industrial, pré-capitalista e, 

aparentemente, idealizada da sociedade feudal terá levado o poeta a abraçar uma visão 

do futuro que é, no fundo, uma reavaliação simplista do passado medieval e, por 

issomesmo, não menos criticamente problemática do que a visão exposta pelos 

socialistas utópicos nos seus modelos sociais. Apelidando o poeta de sonhador marxista, 

como sugere o título traduzido, para inglês, da obra de Paul Meier, limitamos o pensar 
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político de Morris à moldura do Marxismo, localizando o todo do seu pensamento 

original, paradoxal e simultaneamente, no domínio da quimera, identificando-o com um 

sentimento de fantasia ou devaneio. De uma maneira geral, todos os autores que, 

nalgum momento, procuraram debater algum aspecto da filosofia morrisiana em 

particular, mais ou menos enfaticamente, empregam adjectivos que podem ser 

problemáticos fora do discurso literário: é o caso mais flagrante dos termos 

―romântico‖, ―nostálgico‖ ou ―utópico‖, ainda que a própria noção de medievalismo, 

por exemplo, seja contenciosa, uma vez que está tão absorvida na mente cultural 

enquanto estilo para a composição estética que grande parte do seu poder dinamizador, 

i.e., o seu potencial para criar arquétipos validados historicamente sobre a ideologia e a 

crença, em torno dos quais se organiza o pensamento e, em certos casos, a própria 

acção, permanece significativamente subestimado. Assim, argumentar a favor do 

utopismo estético morrisiano, com vista a um possível enquadramento para repensar o 

todo do seu pensamento social, dito ―sério‖, impõe que consideremos, com alguns dos 

autores abordados, que foi a interpretação marxista da História que terá aguçado, em 

parte, o conhecimento de Morris sobre economia, dialéctica e materialismo histórico, 

mecanismos sociais de resistência e mudança, entre outros aspectos fundamentais. Por 

outro lado, é todo esse saber em desenvolvimento, aliado a uma concepção inédita das 

artes e a um fascínio sempre crescente pela vivência histórica do ser humano (com clara 

insistência no período medieval), que de facto o terá colocado na rota para uma 

reavaliação, porventura mais completa, da cultura material da corrente romântica, a qual 

é apenas um dos possíveis contextos em que podemos procurar validar o seu utopismo 

como ferramenta para uma crítica social construtiva, que não só reflecte a sua 

integridade estética mas necessita e apoia-se nela para fundamentar os seus princípios 

mais radicais, mais originais e mais ousados. Atrevemo-nos, portanto, a levar a fantasia 

e o sonho o mais a sério e o mais longe possível, pois não há outro caminho para a 

criação que não seja o futuro imediato, que parta do imaginário, do campo das 

hipóteses, muitas vezes do praticamente impossível ou do próprio processo de 

desconstrução, na sua procura infinda de mecanismos que nos permitam descodificar o 

presente e preparar um futuro mais digno.  
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Capítulo 3 

O ideário medieval de News from Nowhere 

 

 

 

 

 

  

 

O impacto de William Morris, tanto no movimento cultural e artístico do período 

vitoriano em que se movimentou (mas ao qual não é circunscrito), como no 

aprimoramento do gosto das gerações seguintes, tem sido largamente documentado e 

continuamente revisto em inúmeras obras e artigos de carácter crítico e biográfico, 

desde os seus contemporâneos até aos nossos dias.  

 Romântico na tradição e marxista revolucionário sem equivalente naquela, o seu 

legado concentra-se, antes de mais, no design, nas artes decorativas e no movimento 

socialista inglês, mas também, como já vimos, numa escola de pensamento político, 

social e cultural em franco crescendo na segunda metade do século XX. Destacar a 

personalidade artística multifacetada deste romancista e poeta de Oitocentos é, assim, 

um cliché a que o presente capítulo também se submete. Todavia, compreendamos que 

é dessa pluralidade de interesses, aos quais Morris se dedicou, se não por igual, sempre 

com a maior integridade, que, para todos os efeitos, provêm algumas abordagens mais 

redutoras ou simplistas ao todo da sua obra, interpretações mais incompletas do seu 

pensamento, justificáveis na sua extensão, e até algumas deturpações falaciosas da sua 

filosofia e principais conceitos. Note-se, a título de exemplo, as duras críticas de E. P. 

Thompson a revisões do pensamento morrisiano posteriores à sua biografia de 1955, 

que o autor acusa de negligenciarem a tradição romântica e medievalista de que Morris 

fez indubitavelmente parte, reduzindo-a ao escapismo puro e nostálgico.
32

 

 Ainda mais flagrante é o exemplo do historiador marxista A. L. Morton (1952) 

quando cita L. E. Grey em William Morris, Prophet of England’s New Order (1949) e o 

acusa de distorcer, deliberadamente, as prioridades que Morris estabelece para o 

                                                 
32

 Veja-se, essencialmente, o pós-escrito de 1976 em William Morris: Romantic to Revolutionary, obra 

para a qual continuamente remetemos pela sua centralidade nos Estudos morrisianos.  
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comunismo.
33

 Mais recentemente, é Nicholas Pearson, em ―Art, Socialism and the 

Division of Labour‖ (1981), quem denuncia a separação dos vários aspectos do 

pensamento morrisiano e avança com uma das declarações mais sucintas a favor do 

legado artístico-social de Morris, argumentando que é no contexto do seu socialismo e 

da sua crítica à alienação capitalista do trabalho que devemos entender a sua concepção 

original de arte (Pearson: 1981, 8). Ainda assim, concordam os vários autores, o que 

realmente justifica uma contínua recuperação de Morris pelas mais diversas disciplinas 

é a originalidade da sua conjectura teórica e a qualidade profética e visionária dos seus 

argumentos, ainda tão válidos na nossa actualidade.  

 O debate sobre quão próximo estava o esteta vitoriano, na sua oficina em 

particular e prática artística em geral, da sua filosofia pelas artes e pelos ofícios, ou, por 

outras palavras, sobre o aparente contra-senso de um socialista que apelava a uma arte 

popular enquanto produzia artigos de luxo para os mais abastados, é simultaneamente 

cansativo e desnecessário. O seu contemporâneo Walter Crane tece considerações 

particularmente concludentes nesse sentido quando, já em 1911, coloca a questão de 

forma inversa, ou seja, denunciando que é sob o sistema de produção industrial e 

capitalista que continuamente se promove a produção de artigos baratos e de baixa 

qualidade para a maioria mais pobre. Parafraseando Morris, o ilustrador remata: 

 

According to the quality of production must be its cost; (...) the cheapness of the 

cheapest things of modern manufacture is generally at the cost of the cheapening of 

human labour and life, which is a costly kind of cheapness after all. If anyone cares for 

good work, a good price must be paid. Under existing conditions possession of such 

work is only possible to those who can pay the price, but this seems to work out rather 

as part of an indictment against the present system of production, which Socialists 

wish to alter. (Crane: 1911, 39) 
 

Completando o argumento de W. Crane, observa Pearson, novamente, que, deixando de 

lado a sua análise do socialismo e do capitalismo, qualquer apreciação dos depoimentos 

de Morris sobre Arte e demais indústrias artesanais, bem como do seu programa para a 

preservação das Arts & Crafts, perde qualquer propósito (Pearson: 1981, 7). 

                                                 
33

Morton cita Lloyd Eric Grey ao declarar que Morris escrevia ―to members of the Marxian Social 

Democratic Federation[,] that anyone who believes that ‗knife and fork‘ economics takes precedence over 

‗art and cultivation...does not understand what art means.‘‖ (Morton: 1952, 164; elipse original), quando 

o que o socialista escreveu foi exactamente o contrário – e Morton, novamente, cita uma passagem do 

célebre artigo ―How I Became a Socialist‖ de 1894: ―Surely anyone who professes to think that the 

question of art and cultivation must go before that of the knife and fork (...) does not understand what art 

means, or how that its roots must have a soil of a thriving and unanxious life‖ (ibid.) 



65 

 

 Também a imagem propostapor Morris, e desenvolvida um pouco por todos os 

seus escritos, de ficção e não-ficção, sobre uma sociedade onde os instintos mais 

criativos do Homem encontram um lugar para florescer na sua plenitude, onde a beleza 

não é mais entendida como instrumento do transcendental, promovido, nas mãos de 

indivíduos talentosos mas isolados, como veículo para a contemplação compensatória 

ou para o mais profundo escapismo, tem resultado em algumas interpretações mais 

dissonantes do pensamento do utopista e poeta, principalmente no que respeita à sua 

filosofia estética e, por extensão, social.  

 Em Art Nouveau (1972), Geoffrey Warren ressalta que, em 1861, ao inaugurar a 

firma que havia de proclamar os valores do movimento Arts & Crafts, Morris promovia 

uma produção inteiramente artesanal, eco simbólico do empenho dos artesãos 

medievais, sem, todavia, se aperceber do seu impacto negativo no que respeita aos 

potenciais adquirentes:  

 

[Morris didn‘t realize] that hand-made products would be far too expensive for the 

masses, who, under increasing industrialization were becoming even poorer. He did not 

appreciate that Victorian society was in no way comparable to the Medieval one. 

Sincere as he was, his vision was doomed to failure. (Warren: 1971, 5) 

 

Curiosamente, Warren tanto invoca as tendências medievalistas de Morris para 

enfraquecer os efeitos da sua crítica ao uso da máquina, como ainda sugere que, 

enquanto produtor que advogava uma arte para todos, Morris se mantinha à margem da 

realidade do seu tempo. Da mesma maneira, Ernst Gombrich em The Story of Art 

(1950) também desvaloriza o medievalismo do decorador vitoriano e a sua análise das 

artes na sociedade moderna, sustentando a tese de que o também poeta vivia alheado do 

presente. O autor comenta: ―[Morris] had still hoped that the regeneration of art could 

be brought about by a return to medieval conditions‖ (Gombrich: 1950, 404).  

 Não há dúvida de que Morris participou activamente no revivalismo gótico de 

que foi contemporâneo, homenageando Chaucer e os poetas do medievo na sua obra 

poética, recuperando as lendas arturianas, leccionando sobre a arquitectura Gótica, 

debatendo-se em nome da sua preservação e, finalmente, celebrando a beleza da arte 

medieval em todos os ofícios em que tomou parte, desde a tecelagem e dos bordados, à 

caligrafia e à aventura tipográfica da Kelmscott Press. No entanto, só uma leitura muito 

parcial e cheia de interpretações preconcebidas poderia induzir à conclusão de que 

Morris estivesse confuso quanto ao momento histórico que presenciava. A sua solução 
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para o futuro das artes nunca foi, como sugerem alguns autores, o retorno ao feudalismo 

da Idade Média. Bem pelo contrário, a sua integridade artística era tão forçosamente 

desafiada pelas condições de produção contemporâneas que só a mais profunda 

revolução social se lhe afigurava possível como meio de restaurar o mínimo de 

dignidade às artes e ao seu criador, o ser humano, com as necessárias (e desejadas) 

implicações sobre o meio natural. A sua causa era, por isso, a causa marxista do 

comunismo e foi a pensar nessa solução que Morris escreveu, em 1894, sobre o futuro 

para o qual trabalhava tão arduamente:  

 

[Socialism] is a condition of society in which there should be neither rich nor poor, 

neither master nor master's man, neither idle nor overworked, neither brain-sick brain 

workers nor heart-sick hand workers, in a word, in which all men would be living in 

equality of condition, and would manage their affairs unwastefully, and with the full 

consciousness that harm to one would mean harm to all (...) this [is the] view (...) 

which I hold to-day, and hope to die holding. ("How I Became a Socialist", 379) 

 

Na sua completíssima introdução ao importante estudo William Morris and The Middle 

Ages (1984), Jennifer Harris aponta, correctamente, para a impossibilidade de se 

compreender News from Nowhere na sua força plena sem reconhecer, devidamente, o 

papel do trabalho atractivo que lhe endémico. Posto isso, a autora invoca a autoridade 

académica de Alice Chandler em A Dream of Order: The Medieval Ideal in Nineteenth-

-Century English Literature (1971), cuja abordagem ao romantismo de Morris destaca a 

originalidade das suas premissas medievalistas e a sua raíz no movimento socialista 

emergente na segunda metade do século XIX. É ainda Harris quem primeiro aplica ao 

caso daquela utopia literária o epíteto original de ―medievally-oriented future utopia‖, 

embora a antítese permaneça sem qualquer sondagem crítica que a desmistifique 

(Banham e Harris: 1984, 13). 

 Ambos os termos ―utopia‖ e ―medievalismo‖ são controversos e problemáticos 

para além do discurso literário porque, como já sugerimos, estão profundamente 

associados ao mundo da quimera, do logro, de uma evasão interior. Também por isso, a 

sua justaposição ao pensamento social e político morrisiano deve ser gerida com 

particular reflexão, principalmente quando é transversalmente aceite que o ideário 

medieval desempenha um papel fundamental na visão do futuro desenhada pelo artista, 

quer ao nível da representação, quer do conteúdo. Procurar compreender a natureza, a 

dinâmica e a operatividade do medievalismo de Morris na sua teoria estética e 

socialista, na sua prática artística e na sua utopia, representa tanto uma tentativa de 
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explorar a originalidade do seu pensamento no contexto dramático do revivalismo 

gótico do seu tempo, como uma reivindicação do utopista como pensador de vanguarda, 

orientado, não para o progresso, mas para o futuro. É esse o propósito a que o presente 

capítulo se entrega, impondo, antes de mais, uma análise fundamentada nas principais 

formulações teóricas da filosofia morrisiana, que possibilite, em primeiro lugar, 

explorar a integridade da sua visão da Idade Média em função da sua prática artística e 

dos conceitos-chave da sua estética socialista. No mais, defender o ideário medieval 

enquanto instrumento estruturante na concepção da sua sociedade do futuro, 

destronando a noção de uma ―utopia regressiva‖, exige provar que, na base da doutrina 

morrisiana, o estudo da História, o encontro com as raízes tradicionais da Inglaterra 

medieval e também da Islândia rural, o mergulho na arqueologia e o envolvimento 

directo com as artes produzidas nas sociedades pré-capitalistas mais o aproximavam, 

enquanto utopista, da realidade vitoriana. Naturalmente, e para completar a nossa 

reavaliação, propomos recuperar o medievalismo morrisiano no contexto do revivalismo 

gótico e acentuar o contributo de Morris na revitalização da imagem da Idade Média 

enquanto período histórico real e não idealizado.  

 

Uma ideia com a qual vale a pena começar a nossa exposição provém da crítica que há 

pouco lançávamos ao comentário de Geoffrey Warren, isto é, a interpretação falaciosa 

da censura de Morris ao uso da máquina na produção dos seus artigos. Como sabemos, 

é certamente verdade que Morris tinha uma grande estima pelo trabalho artesanal, o que 

é, talvez, mais evidente no seu compromisso com a pintura de azulejos, uma actividade 

em franco desenvolvimento nos anos iniciais da firma Morris, Marshall, Faulkner & Co. 

(Lemmen: 2000, 16). Com um mercado dominado pela companhia de cerâmicas de 

Herbert Minton, em Stoke-Upon-Avon, a tendência contemporânea nesse domínio era a 

produção de azulejos encáusticos, ornados em padrões medievais geralmente 

incrustados no próprio barro. No advento da produção em massa, inovações como a 

prensa hidráulica ou a técnica de compressão de Richard Prosser, método patenteado em 

1840 que veio acelerar o fabrico minimizando os custos e desperdícios, permitiu uma 

rápida introdução do azulejo no sistema de produção industrial. No entanto, se até aqui a 

decoração de azulejos era uma actividade que exigia extrema agilidade e delicadeza, 

dependendo, essencialmente, de mão-de-obra qualificada, na segunda metade do século 

eram cada vez mais as firmas que adoptavam, para este tipo de operação,  métodos 

menos dispendiosos e mais rápidos, geralmente associados à introdução de técnicas 
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industriais. De um momento para o outro, a produção nacional de azulejos dispara, mas 

com grandes discrepâncias ao nível da qualidade (Durbin: 2005, 39). Em todas as artes e 

indústrias, observa Isabel Donas Botto (1996), a introdução da maquinofactura resultou, 

por um lado, no embrutecimento do trabalhador, a quem não era mais exigido a perícia 

e a criatividade, e, por outro, a possibilidade da falsificação. ―Materiais como gesso ou 

madeira‖, escreve a investigadora da Universidade de Coimbra, ―eram pintados para 

substituir, com um efeito muito realista, materiais mais caros e raros, como a pedra ou o 

mármore‖ (Botto: 1996, 94). Ainda mais fraudulentas, de um ponto de vista 

estritamente morrisiano, foram as novas propostas para a decoração de mobiliário que 

tinham em vista técnicas industriais para ―rendilhar‖ a madeira com motivos naturalistas 

utilizando máquinas especializadas como a de Thomas B. Jordan, patenteada em 1845. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volta ao exemplo dos azulejos, cita Paul Thompson na sua magnífica monografia de 

1977, um dos principais efeitos da introdução de métodos industriais no processo de 

produção foi a técnica de impressão directa de contornos e padrões sobre a placa de 

cerâmica que, posteriormente, cabia ao trabalhador colorir.  

Figura 1. Oficina da Firma Morris & Co. em Merton Abbey, Londres: a produção 

manual de estampados. Fotografia de um catálogo da Firma de 1909. 

Fonte: Thompson (1977) The Work of William Morris, 127. 
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Morris rejeitava o método de impressão e na Firma optava pela prática tradicional de 

pintar directamente sobre placas de azulejo brancas, semelhante à aplicada no mosaico 

holandês do século XVII. Os seus padrões ou designs eram reproduzidos à mão sobre a 

placa, primeiro pelo contorno e depois com o preenchimento da cor, que era, então, 

cozida no forno da oficina (Thompson: 1977, 101). A produção de azulejos assumia-se, 

assim, como um trabalho demorado e laborioso, talvez um dos melhores exemplos de 

labor manual e mecânico. 

 

 

 

 

 

A preferência de Morris por técnicas artesanais em certas actividades, como na 

produção de mosaicos, não implica, por si só, a negação terminante do uso da máquina. 

Pelo contrário, Morris sempre defendeu que, quando a qualidade do produto não 

estivesse em risco, certas máquinas podiam e deviam ser utilizadas, especialmente se 

facilitassem o trabalho do artífice. Num artigo de 1888 para o semanário Justice, o 

órgão de comunicação do grupo marxista Social Democratic Federation, bem como em 

vários momentos dos seus discursos políticos e sociais, Morris deixa bem claro que, em 

circunstâncias que promovam um sistema de produção consciencioso, que é dizer, longe 

da produção em massa e organizado em função da colaboração entre os trabalhadores, 

―machines of the most ingenious and best approved kinds will be used when necessary, 

but will be used simply to save human labour‖ (―A Factory as it Might Be‖ MIA). Por 

outras palavras, não era à máquina na pequena oficina que Morris realmente se opunha, 

mas ao seu papel no sistema de produção capitalista, cujo único propósito era a 

obtenção de cada vez mais lucro. Mais ainda, na ânsia de cumprir o seu primeiro e 

Figura 2. ―Findon Daisy‖ e ―Columbine‖ respectivamente. Azulejos 

produzidos pela Morris & Co. na década de setenta. 

Fonte: www.victorianceramics.com. 
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grande objectivo (i.e., enriquecer patrões e monopólios), o mesmo sistema fez por 

destruir todos os seus possíveis obstáculos, impossibilitando ao trabalhador um 

verdadeiro controlo do seu trabalho, negando-lhe a plenitude do seu valor social e 

humano como ser criativo e engenhoso, com potencial para a criação, e promovendo a 

contínua alienação entre os homens ao substituir as relações humanas por transacções de 

natureza capitalista. No discurso morrisiano, o uso da expressão ―labour-saving 

machines‖, comum no alvor da ciência política e entre os novos economistas, alerta-nos 

para a sua dúplice elipse: 

 

―labour-saving machines‖ reduce the skilled labourer to the ranks of the unskilled, (...) 

increase the number of the ‗reserve army of labour‘ – that is (...) increase the 

precariousness of life among the workers and (...) intensify the labour of those who 

serve the machines (as slaves their masters). All this they do (...) while they pile up the 

profits of the employers of labour, or force them to expend those profits in bitter 

commercial war with each other. (―Useful Work versus Useless Toil‖, 304) 

 

Num outro ensaio, Morris insiste que é o uso opressivo da máquina que está na base da 

decomposição ambiental, da destruição da natureza e, enquanto força bruta do sistema 

capitalista, da aparente impossibilidade do trabalhador de se soltar das amarras do 

capitalismo, que o corrompe física e mentalmente. Assim completa: ―it is the allowing 

machines to be our masters and not our servants that so injures the beauty of life 

nowadays‖ (―How we Live and How we Might Live‖, 32). Note-se, contudo, que 

mesmo no apelo a um sistema estrutural e fundamentalmente diferente do vigente na 

sua (e nossa) contemporaneidade, Morris continuaria a defender a limitação da máquina 

e o seu lugar mais secundário na produção, de maneira a privilegiar uma relação mais 

próxima e sempre directa entre o trabalhador e o produto do seu trabalho: 

 

I have a kind of hope that the very elaboration of machinery in a society whose 

purpose is not the multiplication of labour, as it now is, but the carrying on of a 

pleasant life, as it would be under social order—that the elaboration of machinery, I 

say, will lead to the simplification of life, and so once more to the limitation of 

machinery. (ibid., 33) 

 

Rejeitar ou menosprezar a crítica de Morris à maquinaria na base de um suposto 

medievalismo idealizado é privar, tanto a filosofia morrisiana da sua qualidade mais 

inovadora, uma eloquente assimilação da História e das artes no contexto da sua crítica 

marxista ao capitalismo, como ao estudante contemporâneo de um dos diagnósticos 

mais crus do presente sistema e que, na sua completude, antecipa, também, um ideal 
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mais optimista para o futuro, fundado na tradição secular e pré-capitalista das artes. 

Semelhante declaração exige, contudo, um melhor enquadramento das suas formulações 

teóricas e respectivas fontes.  

 O contexto do descontentamento inicial de Morris contra a Idade ―of brick and 

mortar‖ (Morris, ―Down of A New Epoch‖, 178) é facilmente apreendido de uma das 

exaltações mais profundas do período em nome do comércio, das possibilidades do 

capital e da industrialização. Falamos, é claro, do discurso do Príncipe Consorte Albert 

of Saxe-Coburg and Gotha, aquando da Grande Exposição de 1851, e que merece, pela 

sua perspectiva, ser citado quase na íntegra: 

 

Nobody (...) who has paid any attention to the peculiar features of our present era, will 

doubt for a moment that we are living at a period of most wonderful transition, which 

tends rapidly to accomplish that great end, to which, indeed, all history points—the 

realisation of the unity of mankind. Not a unity which breaks down nations of the 

earth, but rather a unity, the result and product of those very national varieties and 

antagonist qualities.  

 The distances which separated the different nations and parts of the globe are 

rapidly vanishing before the achievements of modern invention, and we can traverse 

them with incredible ease; the languages of all nations are known, and their 

acquirement placed within the reach of everybody; thought is communicated with the 

rapidity, and even by the power, of lightning. On the other hand, the great principle of 

division of labour, which may be called the moving power of civilisation, is being 

extended to all branches of science, industry, and art.  

 (...) The products of all quarters of the globe are placed at our disposal, and we 

have only to choose which is the best and cheapest of our purposes, and the powers of 

production are intrusted [sic.] to the stimulus of competition and capital. 

 So man is approaching a more complete fulfilment of that great and sacred 

mission which he has to perform in this world. His reason being created after the 

image of God, he has to use it to discover the laws by which the Almighty governs His 

creation (...) Science discovers these laws of power, motion, and transformations; 

industry applies them to the raw matter, which the earth yields us in abundance, but 

which becomes valuable only by knowledge. Art teaches us the immutable laws of 

beauty and symmetry, and gives to our productions forms in accordance to them.  

 Gentlemen,— the Exhibition of 1851 is to give us a true test and a living picture 

of the point of development at which the whole of mankind has arrived (...) and a new 

starting-point from which all will be able to direct their further exertions. (Martin: 

1876, 247-8) 

 

Invocando as artes e as ciências no contexto da Grande Exposição, o entusiasmo pró-

-industrial do Príncipe Albert, de cunho manifestamente imperialista (―the product of all 

quarters of the globe are placed at our disposal‖), é um sinal claro do que Morris 

acreditava ser a longa desintegração moral e humana, marcada, desde o Renascimento, 

pela divisão dos ofícios, agora apoiada por uma justificação pseudo-científica para a 

exploração do trabalhador.  
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 Na elocução do Consorte de Rainha Vitória, a unidade da espécie humana não 

reside no carácter humano e social das relações entre seres humanos mas, antes, no 

interesse económico das trocas comerciais entre as nações do mundo. Não há espaço 

para a cooperação no novo rumo para o desenvolvimento da civilização, fim para que 

alegadamente converge todo o empreendimento humano, e a nova imagem do progresso 

é a do trabalhador isolado entre trabalhadores e entre os homens. Fé e razão são as 

máximas destinadas a guiar o percurso da ―nova‖ humanidade, aperfeiçoada pelo 

condão da máquina industrial, mas na sua sombra encontram-se, de costas voltadas (a 

consumação última do grande princípio da divisão do trabalho), aqueles que garantem, 

sem saber, a estabilidade e unicidade da ordem imperante, do poder do capital e das 

classes, tanto ao nível interno como além fronteiras. Com efeito, não importava quão 

poderosas eram as críticas de intelectuais sensatos, sindicalistas temerários ou poetas 

visionários, quando ainda mais sonantes eram as vozes que felicitavam o 

desenvolvimento da máquina industrial e capitalista e que constantemente promoviam 

novas formas de a tornar rentável, consolidando práticas e princípios ditos inovadores 

que, no término do século anterior, partiam do Iluminismo e do Liberalismo Clássico 

para dar origem a uma verdadeira ciência política, a chamada Economia Política.
34

 

 Foi, por exemplo, Adam Smith, a quem já chamámos o pai da economia 

moderna, quem celebrou a causa da divisão do trabalho como uma das primeiras 

ferramentas para o crescimento industrial e económico. Em The Wealth of Nations 

(1776), o teórico liberalista ilustra as aspirações económicas da produção capitalista, 

prometidas, mesmo em áreas tão insignificantes como a produção de alfinetes, na 

aceleração e no aumento da produção, desacreditando, deliberadamente, o esforço 

humano. Smith elabora: 

 

a workman not educated to this business [pin-making] (which the division of labour 

has rendered a distinct trade), nor acquainted with the use of the machinery employed 

in it (to the invention of which the fame of division of labour has probably given 

occasion), could scarce, perhaps, with the utmost industry, make one pin a day, and 

certainly could not make twenty. But in the way in which this business is now carried 

on (...) it is divided into a number of branches, of which the greater part are likewise 

peculiar trades. One man draws out the wire, another straights it, a third cuts it, a 

fourth points it, a fifth grinds it at the top for receiving the head (...). Each person, 

therefore, making a tenth part of forty-eight thousand pins, might be considered as 

making four thousand eight hundred pins a day. (Smith: 1880, 6) 

 

                                                 
34

 Cf. H. Stuart Jones, 2000, Victorian Political Thought, Londres: St. Martin‘s Press. 
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Também uma das declarações mais assustadoras, mesmo para os padrões do século, em 

nome da divisão do trabalho e de uma produção fundada no monopólio manufactureiro 

é, sem dúvida, a obra de Andrew Ure The Philosophy of Manufactures (1835), em que o 

autor não só reconhece a necessidade da subjugação do trabalhador à eficácia da 

máquina, como também a defende e aplaude: 

 

On the handicraft plan, labour more or less skilled, was usually the most expensive 

element of production (...) but on the automatic plan, skilled labour gets progressively 

superseded, and will, eventually, be replaced by mere overlookers of machines. By the 

infirmity of human nature it happens, that the more skilful the workman, the more 

self-willed and intractable he is apt to become, and, of course, the less fit a component 

of a mechanical system, in which (...) he may do great damage to the whole (Ure: 

1835, 20) 

 

Numa flagrante, se insana, apologia da desumanização do trabalhador, Ure advoga a 

união entre capital e ciência e aposta na engenharia automática como método de 

produção mais lucrativo, admitindo, no processo, a transformação da própria essência 

da força laboral. Evidenciando uma total desconfiança no operariado, Ure recupera o 

elogio de Smith à divisão do trabalho e argumenta que a qualidade e o perfeccionismo 

da confecção são o reflexo da capacidade da máquina e não daquele que a manuseia:  

 

Wherever a process requires peculiar dexterity and steadiness of hand, it is withdrawn 

from the cunning workman, who is prone to irregularities of many kinds, and it is 

placed in charge of a peculiar mechanism, so self-regulating, that a child may 

superintend it (ibid., 19) 

 

Semelhante optimismo e confiança no que dizia respeito ao processo industrial e 

comercial marcante da vida inglesa de Oitocentos, e que então, como nunca antes, 

ameaçava tornar-se o seu único objectivo, não foi recebido por todos com o manifesto 

entusiasmo do marido de Rainha Vitória. Para muitos intelectuais e artistas da primeira 

e segunda metade do século, os valores do comercialismo e a moralidade da mais-valia 

ameaçavam destruir a própria cultura e civilização britânica ao destruir práticas 

artesanais tradicionais e a noção de produção ―criativa‖ e ―humana‖ que elas evocam. 

Assim, logo em 1829, Thomas Carlyle lamentava a perda de métodos ancestrais de 

criação e comentava o efeito sui géneris de uma reacção industrial sem precedentes: 

 

On every hand, the living artisan is driven from his workshop, to make room for a 

speedier, inanimate one. The shuttle drops from the fingers of the weaver, and falls 

into iron fingers that ply it faster. The sailor furls his sail, and lays down his oar; and 
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bids a strong, unwearied servant, on vaporous wings, bear him through the waters (...). 

There is no end to machine (...). Not the external and physical alone is now managed 

by machinery, but the internal and spiritual also. Here too nothing follows its 

spontaneous course, nothing is left to be accomplished. (Carlyle: 2010, 59-60) 

 

A rejeição dos valores da chamada ―era do vapor‖ e da industrialização, consolidada, 

antes de mais, na Revolta Romântica dos anos vinte e trinta do século XIX, com 

William Blake, Wordsworth e Coleridge, alcança, com Carlyle, uma qualidade 

renovada, politica e historicamente motivada, que vai eleger o passado medieval para 

fortificar as suas aspirações sociais e humanas. Da nova escola, é John Ruskin quem 

surge como principal autoridade sobre o pensamento artístico e social de William 

Morris, que o elogiava desde os seus tempos em Oxford: ―how deadly dull the world 

would have been twenty years ago but for Ruskin!‖, recordava o artista, ―It was through 

him that I learned to give form to my discontent, which I must say was not by any 

means vague‖ (―How I Became a Socialist‖, 381). Acima de tudo, é Ruskin quem 

fomenta o gosto e a admiração de Morris pela Idade Média, conquanto as primeiras 

memórias e registos que o poeta nos deixa, com apenas quinze anos de idade, 

denunciem já uma valorização pouco comum de ruínas antigas e arte eclesiástica que 

prenuncia os seus compromissos futuros (Mackail: 1901, 22-3). 

 Em The Stones of Venice, e num profundo contraste com o perfeccionismo da 

máquina aplaudido por Andrew Ure, Ruskin recorda, criticamente, a arquitectura gótica, 

cuja cantaria irregular diz ser o genuíno reflexo da mão do construtor, e confronta-a 

com o orgulho da arquitectura moderna, ―those accurate mouldings and perfect 

polishings, and unerring adjustments of the seasoned wood and tempered steel‖, 

característico da indiferença dos vitorianos pela verdadeira essência da arte, sendo o 

manifesto resultado da subjugação do trabalhador ao nível de uma máquina (Ruskin: 

1853, 163). O crítico acrescenta: 

 

You must either make a tool of the creature, or a man of him. You cannot make both. 

Men were not intended to work with the accuracy of tools, to be precise and perfect in 

all their actions. If you will have that precision out of them [and] make their fingers 

measure degrees like cog-wheels, and their arms strike curves like compasses, you 

much unhumanize them (ibid. 162) 

 

Na reprovação da prática contemporânea das artes arquitectónicas, de que é exemplo o 

excerto supracitado, Ruskin perspectiva a noção de arte como trabalho, ou labor, e prevê 

a impossibilidade de dissociar a feitura da arte do domínio humano, i.e., imperfeito, dos 
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materiais. Mais ainda, o autor não só defende que todo o ser humano é dotado de 

poderes criativos inextinguíveis, como também alinha essa convicção com a 

necessidade e o privilégio de todo o ser humano de se sentir perfeitamente realizado no 

seu trabalho. Regressando à Idade Média, Ruskin acredita que a produção da 

arquitectura gótica incluí toda a comunidade e, por isso mesmo, envolve toda uma 

variedade de sentimentos e emoções humanas, expressos na sua plenitude em cada arco 

ou forma, dos efeitos mais sublimes no entrecruzar de luz e espaço, às nefandas e 

irrisórias gárgulas. No célebre capítulo ―The Nature of Gothic‖, ele aconselha: 

 

(...) examine once more those ugly goblins, and formless monsters, and stern statues, 

anatomiless and rigid, ; but do not mock at them, for they are signs of the life and 

liberty of every workman who struck the stone; a freedom of thought, ad tank in scale of 

being, such as no laws, no charters, no charities can secure. (ibid., 163) 

 

A noção de que na Inglaterra medieval havia essa maior liberdade de expressão, 

―though her feudal lords‘ lightest words were worth men‘s lives, and though the blood 

of the vexed husbandman dropped in the furrows of her fields‖ (ibid.), era uma ideia da 

qual o revivalismo da segunda metade do século não abdicava. Ainda assim, mais do 

que um movimento cultural, o especial contributo do crescente interesse na Idade Média 

pela academia e o meio artístico sentiu-se, sobretudo, na maneira como os vitorianos 

começavam a inquirir sobre esse período histórico sempre tão incerto e aliciante.  

 Como afirma a historiadora Alice Chandler, em A Dream of Order: The 

Medieval Ideal in Nineteenth-Century English Literature (1971): ―the feudal structure 

was said to give each man his place in society and, despite (...) cruel exceptions among 

its leaders, to have provided men with responsible masters‖ (3). Essa noção de 

responsabilidade e dever, formalizada no que Sir Francis Palgrave (1844) cunhou: ―a 

mutual contract of support and fidelity‖ (17), é uma ideia que nasce no seio do próprio 

revivalismo, fruto da profunda angústia e contestação de um povo que se vê cada vez 

mais alheado de si mesmo e da sua tradição, mas que ao mesmo tempo acaba por 

incentivar uma contínua revisão da Idade Média. Com efeito, à medida que o século 

avança, é cada vez mais notório o interesse académico, histórico, artístico e 

arqueológico no período a que o revivalismo se dedica. Obras como a supracitada de 

Palgrave ou John Ruskin, estudos como Past and Present (1843) de Thomas Carlyle, 

monografias como The History of the Anglo-Saxons (1852) de Sharon Turner ou o 

extenso contributo do economista Thorold Rogers em A History of Agriculture and 
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Economy and Prices in England, from the year after the Oxford Parliament(1259) to 

the commencement of the continental war (1793), publicada entre 1866 e 1902, 

ajudavam a combater o grande ―nevoeiro‖ que, nos finais do século XVIII, ainda 

envolvia aquele período a que não mais se justificava chamar ―obscuro‖. Também o 

crescente interesse de antiquários e arquitectos revivalistas na época medieval, como é o 

caso de A. G. Pugin (1812 – 1852), autor de Contrasts: Or, a Parallel between the 

noble edifices of the Fourteenth and Fifteenth Centuries, and similar buildings of the 

Present Day; shewing the present decay of taste (1836), ou o surto enciclopédico que 

culminou na tradução de tratados medievais e proto-renascentistas dos mais variados 

desígnios (nomeadamente da arte), foram, em boa medida, responsáveis pela 

reavaliação contemporânea da Idade Média: esta, não mais desdenhada enquanto 

lugardo misticismo irracional, apresentava-se, sim, como uma verdadeira ―comunidade‖ 

de seres humanos, com os seus valores, as suas tradições e até uma arte que lhe era 

própria.  

 Na perspectiva que temos vindo a desenvolver, o estudo da época vitoriana 

admite tanto uma boa dose de melancolia como de admiração. Se, por um lado, e na sua 

maioria, falamos de um período de transição, em muitas alturas inesperada e, de resto, 

sempre intensa, então, por outro, é o apelo à ordem e à estabilidade que subjaz ao seu 

plano cultural. Nesse sentido, falamos, também, de uma era de extremos, 

simbolicamente balizada pelo discurso laudatório do Príncipe Consorte e pela defesa de 

medievalistas na linha de Carlyle e Ruskin de que só num contexto de tradição 

politicamente conservadora seria possível recuperar o espírito ideal da sociedade da 

Idade Média. Concluía Carlyle (1843): 

 

In our wildest periods of reform (...) you notice always the invincible instinct to hold 

fast by the Old; to admit the minimum of New; to expand, if possible, some old habit 

or method, already found fruitful, into new growth for the new need. It is an instinct 

worthy of all honour; akin to all strength and all wisdom. The Future hereby is not 

dissevered from the Past, but based continuously on it; grows with all the vitalities of 

the Past, and is rooted down deep into the beginning of us. (330-1) 

  

Reconheçamos, antes de avançar, que tanto Thomas Carlyle como John Ruskin eram 

fervorosos discípulos do antigo partido conservador britânico, ou Tory. Não obstante, 

para Morris, que também defendia o regresso à tradição, não havia nada mais desfasado 

da sociedade ideal do que o feudalismo paternalista ou o reformismo paliativo.  
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 Morris acreditava na causa comunista e estava mais comprometido, pública e 

politicamente, do que qualquer um dos seus antecessores, não só devido aos seus 

ataques públicos ao governo conservador de Disraeli, mas também graças ao seu 

envolvimento com a ―Anti-Scrape‖. O seu medievalismo é, por isso, apenas parte 

integrante da sua filosofia, a par do seu comunismo. Assim, a fim de clarear a ―nuvem‖ 

de cepticismo no que concerne as implicações medievalizantes do seu pensamento, 

exige-se que nos debrucemos, agora, sobre a questão particular da sua arte.  

 Como dissemos, é E. P. Thompson quem nos faculta o melhor enquadramento 

para a análise das cores medievais do poeta, socialista e artista no contexto da sua teoria 

social e política. De uma maneira geral, a sua abordagem passa por um levantamento 

exaustivo das influências românticas e marxistas no pensamento morrisiano que levam 

o autor a concluir que, algures entre a causa das artes e a sua paixão pela História, 

Morris terá, finalmente, atravessado o Rubicão e vestido a causa comunista (P. 

Thompson: 2011, 243-74). No entanto, como o próprio autor admite no seu pós-escrito 

de 1976, nem mesmo Thompson consegue travar, por completo, a vulgarização de uma 

imagem de William Morris, um inconformista resguardado nos jardins de Kelmscott 

Manor, como pensador e comunista de carácter escapista, ―utópico‖ e sentimentalista.  

 Na verdade, como veremos adiante com maior detalhe, Morris era um pensador 

utópico no sentido em que almejava um estado ideal da condição de vida humana onde 

a arte se traduzisse na prática, ou feitura, de qualquer coisa útil e agradável na sua 

confecção, bela na sua completude e possível de ser praticada por toda a gente. 

Complementarmente (não se julgue que a utopia nega a prática), ele era sobretudo um 

sonhador francamente prático, cujo trabalho nas artes decorativas e as ideias em ensaios 

sobre arte e sociedade reflectem uma demanda pessoal pela introdução de ideais simples 

do gosto entre o seu público e, mais, uma tentativa de estimular o desejo e a aspiração 

duma condição de vida mais simples e gratificante, onde o descanso e o conforto 

estivessem, sempre, ao dispor de todos.  

 Definindo arte como a mais pura manifestação do prazer dos seres humanos na 

produção daquilo que a força da necessidade, que é dizer da natureza e da tradição 

inerentes à condição humana, lhes incita a produzir, Morris rejeita o ideal ―da arte pela 

arte‖, daquilo que já dizíamos ser o esteticismo puro, perfeitamente hedonístico, 

frequentemente entendido como herdeiro directo da corrente artística pré-rafaelita, e 

encontra a beleza, na sua simplicidade e natureza, na sua utilidade e no seu sentido, na 

expressão singular da harmonia e cumplicidade entre o labor humano e as forças do 
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meio natural onde ele se insere: ―Art is man‘s expression of his joy in labour‖ disse-o na 

sua forma mais simplificada (Morris, ―Art under Plutocracy‖, 175). 

 Compreendemos que, na base do seu pensamento estético e social, Morris vai 

definir arte em termos que se relacionam com a prática de todas as coisas, sendo 

essencial, para a saúde da arte assim definida, o prazer dos homens no labor que a sua 

produção implica. A arquitectura, por exemplo, que Morris descreve como a construção 

de edifícios adequadamente ornamentados no seu propósito utilitário, vai ser apenas 

uma vertente daquele conceito mais inclusivo, como o são, também, as práticas a ela 

associadas e que tornam possível essa ornamentação, de que são exemplo a escultura ou 

a carpintaria. Igualmente, Morris exige que, ao lado da literatura e da nobre pintura, 

imponente nas suas hierarquias temáticas, se encontre um lugar para todas as 

actividades, também elas artes, que possibilitem ao ser humano o exercício da sua 

criatividade e apelem ao engenho da sua mão: 

 

I must ask you to extend the word art beyond those matters which are consciously 

works of art (...) [to] the shapes and colours of all household goods, nay, even the 

arrangement of the fields for tillage and pasture, the management of towns and of our 

highways of all kinds; in a word (...) the aspect of all the externals of our life. (ibid.) 

 

Implícita na definição morrisiana está uma aparente noção de arte enquanto expressão, 

característica do debate estético da segunda metade do século XIX (Bogart: 1995, 18).  

 Por essa altura, Oscar Wilde escrevia que a linguagem era o mero instrumento 

para a expressão da arte em que se traduzia a poesia, como eram a cor, a forma ou a 

composição sobre a tela, as notas musicais na composição ou os gestos na pantomima, 

expressões de sentimentos puros que o génio do artista materializava de acordo com o 

seu temperamento particular (Wilde: 2008, 3). Porém, por muito válida que seja uma 

definição nesses termos, é preciso abordar a questão com algum critério. Na verdade, 

todos nós exprimimos a nossa personalidade ou inspiração, por muito adormecida que 

esteja, naquilo que fazemos, na maneira como escrevemos ou como nos vestimos, 

inclusive na forma como manifestamos emoções e até a própria apatia. Ainda assim, se 

a maneira como rimos não envolve qualquer engenho ou criatividade, certamente a 

opção do vestuário desencadeia algum tipo de ―filtro‖ do gosto que justifique a escolha 

de uma peça e não de outras. Esse ―filtro‖ é a exigência da tradição e das convenções 

que tornam possível a ideia do próprio estilo e permitem o envolvimento social com o 

produto propriamente dito. Por outras palavras, uma definição de arte enquanto 
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expressão de um génio individual superior, ainda que justificável, só encontra 

fundamento numa sociedade onde a arte tenha perdido qualquer outro propósito e então, 

nas palavras do nosso socialista: ―beauty has given place to whim, imagination to 

extravagance, nature to sick nightmare fancies and finally workmanlike considerate skill 

(...) has given place to commercial trickery sustained by laborious botching‖ (Morris, 

―Some Hints on Pattern-designing‖, 260-1).  

 No pensamento morrisiano, a ideia de um retorno à tradição está intimamente 

ligada com o que Morris concebia ser, por um lado, a relação, na Idade Média, entre o 

artesão, o seu público e o percurso histórico de ambos, o seu sentido de pertença à 

comunidade através dos artigos que ele confeccionava (que é dizer, da sua arte) e, 

finalmente, o profundo conhecimento do artesão dos materiais que deviam ser aplicados 

na feitura desses artigos, sintomático, enfim, de uma relação mais próxima com a 

natureza e de um entendimento prático dos seus instrumentos.  

 Sob o nome de arte ornamental ou decorativa, a que o próprio também chama 

artes ―menores‖, Morris identifica todos aqueles acidentes de criação que revestem o 

nosso dia-a-dia, tanto no trabalho como em alturas de lazer. Tais artes, insiste, devem 

sempre invocar a natureza na sua simbologia, não só com o intuito de descansar o olhar 

e acalmar a mente de quem as contempla e usufrui delas, mas com o fim de nos 

relembrar, em todas as alturas, da beleza da terra e dos nobres ideias de humanidade e 

de simplicidade: 

 

I must have unmistakable suggestions of gardens and fields, and strange trees, boughs, 

and tendrils, or I can‘t do with your pattern, but must take the first piece of nonsense 

work a Kurdish shepherd has woven from tradition and memory; all the more, as even 

in that there will be some hint of past history. (―Some Hints‖ 275) 

 

Com a orientação de Ruskin, Morris descobre na Idade Média os modelos que 

rapidamente se tornam os exemplos por excelência na sua prática das artes aplicadas. 

Naqueles, o artista encontra a mística da natureza, traduzida na forma de belos padrões 

decorativos, e distingue, vivamente, os princípios orientadores da feitura da arte, nos 

mais diversos ofícios, que cria possibilitarem a criação de uma arte viva e universal. 

Artefactos domésticos, em particular, revelavam qualidades estéticas exemplares ao 

combinar uma ornamentação simples e estilizada com o carácter sólido e funcional dos 

materiais. Em consonância com essa tradição secular devia ser a prática da arte e, para 

isso, defendia Morris, a estética deveria procurar a harmonia com a natureza: 
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―everything made by man‘s hands has a form, which must be either beautiful or ugly‖ 

dita a sua sentença, ―beautiful if it is in accord with Nature, and helps her; ugly if it is 

discordant with Nature, and thwarts her‖ (―The Lesser Arts‖, 234). 

 O elogio da beleza, da imaginação e da ordem nos seus comentários ao chamado 

padrão ornamental caminha no sentido de uma definição de ―convenção‖, não em 

termos da castradora submissão do artista ao gosto de um público alheado e, na sua 

maioria, inculto em matérias da arte, mas antes, fundada no verdadeiro conhecimento, 

por parte do artífice, das possibilidades e qualidades inerentes aos materiais utilizados. 

Na palestra supracitada Morris argumenta: 

 

Every material in which household goods are fashioned imposes certain special 

limitations within which the craftsman must work. Here (...) is the wall of order 

against vagueness, and the door of order for imagination. For you must understand 

that these limitations (...) are incitements and helps to [the] attainment [of beauty]; 

those who find them irksome are not born craftsmen, and the periods of art that try to 

get rid of them are declining periods. (ibid. 262; ênfase acrescentado) 

 

Essencialmente, falando das limitações intrínsecas a qualquer medium, Morris vai 

desenvolver ideias primeiramente expostas por John Ruskin e, com certeza, 

enriquecidas pela sua própria experiência enquanto artífice. Recorde-se que foi Ruskin 

quem também escreveu, por exemplo em The Two Paths: 

 

[that] whatever the material you choose to work with, your art is base if it does not 

bring out the distinctive qualities of that material. (...) If you don‘t want the qualities of 

the substance you use, you ought to use some other substance: it can be only affectation, 

and desire to display your skill, that lead you to employ a refractory substance, and 

therefore your art will be base. Glass, for instance, is eminently, in its nature, 

transparent. If you don‘t want transparency, let the glass alone. Do not try to make a 

window look like an opaque picture. (Ruskin: 1911, 366) 

 

Evocando os padrões góticos, Morris fornece um exemplo prático de como o princípio 

da ordem se materializa na descoberta da linha contínua pelos bizantinos, cuja aplicação 

mais ou menos universal aspira a uma assumida ideia de contínuo crescimento: 

 

When young Gothic took the place of the old Classic, the change was marked in 

pattern-making by the universal acceptance of continuous growth as a necessity for 

borders and friezes; and in square pattern-work (...) this growth was the general rule in 

all the more important designs (...). [T]his invention of the continuous line (...) led to 

elaborate and independent pattern-work; and I believe that this was one of those things 

which, once invented, cannot be dropped, but must always remain a part of 

architecture, like the arch—like the pointed arch. Properly subordinated to architecture 
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on the one hand, and to historic art on the other, it ought yet (...) to play a great part in 

the making our houses at once beautiful and restful; an end which is one of the chief 

reasons for the existence of all art. (―The Lesser Arts‖ 266-9) 

 

Um segundo exemplo da preocupação de Morris com a sinceridade do artista na escolha 

e utilização dos materiais, e que tão profundamente contrasta com a maneira como se 

produziam artigos e mercadorias no seu tempo, provém dos seus comentários à 

cerâmica produzida no Norte da Europa durante a Idade Média, cuja memória perdurava 

nas pequenas aldeias onde a prática tradicional desta arte ainda se mantinha,―done in a 

very unconscious and simple fashion on the old and true principles of art‖ (Morris, ―The 

Lesser Arts of Life‖, 47-8). No que concerne a prática da olaria, esses princípios são os 

seguintes: 

 

1. Your vessel must be of a convenient shape for its purpose. 2. Its shape must show to 

the greatest advantage the plastic and easily-worked nature of clay; the lines of its 

contour must flow easily (...). 3. All the surface must show the hand of the potter (...). 

4. Smoothness and high finish of surface, though a quality not to be despised, is to be 

sought after as a means for gaining some special elegance of ornament, and not as an 

end for its own sake. 5. The commoner the material the rougher the ornament, but by 

no means the scantier (...). 6. As in the making of the pot, so in its surface ornament, 

the hand of the workman must be always visible in it; it must glorify the necessary 

tools and necessary pigment (ibid., 48). 

 

No seu interesse pela vida humana e pela conservação da natureza, a par de uma 

contínua busca pela beleza que todos pudessem partilhar, que Morris perspectivava na 

qualidade dos artefactos que, juntos, compunham todo o espaço circundante do nosso 

dia-a-dia, o artista vai articular a necessidade da tradição, no sentido de unidade entre 

material, forma e função segundo padrões medievais, com ideais ruskinianos de uma 

produção artística essencialmente alicerçada na íntima relação do trabalhador e da 

criação. Simultaneamente, no trabalho da Morris & Co., Morris também defende o uso 

de modelos decorativos medievais, que a Firma adopta para atender às necessidades 

contemporâneas.  

 A afirmação de Paul Thompson (1977) de que, na sua prática artística, Morris 

era completamente indiferente às tendências da moda mobiliária contemporânea (87) e 

de que foi apenas muito lentamente que a Firma começou a responder às necessidades 

domésticas do público é uma manifesta indicação de que nem Morris nem a restante 

equipa procuraram subverter a sua visão artística em prol do lucro. Com efeito, o que 

encontramos nos designs mobiliários da Morris & Co. não é só, como dizia Crane 
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(1911), um protesto prático contra as tendências modernas da decoração (17), mas 

também uma tentativa de materializar aquele desejo maior, por uma melhor condição 

humana e de vida, mais simples, mas também mais confortável. Nesse sentido surge, 

por exemplo, a icónica cadeira de Sussex que é, porventura, um dos modelos mais 

citados de mobiliário funcional, leve, sólido e motivado pelo estilo medieval produzido 

pela Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirada num protótipo medieval, alegadamente encontrado por Ford Madox Brown 

(1821 – 93) numa vila do interior do país, a cadeira deu origem a toda uma gama de 

mobília baseada na mesma ―linha Sussex‖ que inclui uma cadeira de canto e o 

controverso sofá de Dante Gabriel Rossetti (ambos representados na figura 3), que a 

crítica contemporânea veio classificar ―asa medievalist absurdity‖ (Thompson: 1977, 

Figura 3. Informe publicitário do mobiliário ―Sussex‖ produzido pela Morris & Co.  

Note-se a cadeira de canto, na primeira fila, e o sofá de Rossetti, em baixo.  

Fonte: www.victorianweb.org. 
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85). Em ambas as inovações, que não enfatizam a ideia do luxo, Morris & Co. manifesta 

o desejo de revitalizar e adaptar a tradição a necessidades contemporâneas em termos 

que não envolvessem um regresso a condições medievais de vida, ainda que Morris 

tivesse a certeza de que o regime de servidão feudal não fosse tão injusto como a 

escravatura de um sistema (o capitalista) que impõe a um homem o duplo pagamento 

pelo produto do seu trabalho: primeiro com o suor do corpo, depois com dinheiro.   

 Na incapacidade de transplantar a essencial beleza para todos os aspectos do 

quotidiano da sociedade vitoriana, o compromisso prático com o Socialismo brota, 

sobretudo, da confiança de Morris de que só na sociedade comunista seria possível 

preservar e melhorar práticas artísticas celebradas nas premissas da Firma. 

Essencialmente, o presente deve rumar ao futuro pela via da transformação comunista, 

mas sempre de mão dada como uma noção mais transparente de tradição artística, capaz 

de preservar o que há de melhor e mais benéfico no passado histórico da humanidade. É 

também por isso que Morris insiste na recuperação do diálogo com a Idade Média.  

 No trabalho da Morris & Co., são principalmente os padrões medievais 

decorativos, registados, na sua maioria, em manuscritos, que Morris vai adaptar na sua 

obra plástica. Esses são os exemplos de decoração que o artista julgava seguirem as 

regras do design por excelência e aos quais recorreu várias vezes como exemplo em 

palestras mais técnicas como ―Some Hints on Pattern-Designing‖ de 1881. Em ―Daisy‖, 

uma das suas primeiras tentativas no domínio das artes aplicadas, datada de 1859, 

Morris usa, manifestamente, de motivos que encontramos nas Crónicas (c. 1470-2) de 

Jean Froissart, obra de que dispunha na sua biblioteca privada, no mínimo, desde 

1857.
35

A cortina, concebida para um dos quartos principais da ―Red House‖, onde 

Morris viveu cerca de cinco anos com a esposa, Jane Burden, é visualmente composta 

pela repetição de quatro tufos de flores diferentes, ainda que muito semelhantes, 

bordadas a amarelo, rosa, verde e vermelho, contra um pano de sarja em índigo opaco. 

Tons e motivos semelhantes surgem em vários momentos do manuscrito de Froissart, 

nomeadamente em Treaty (Harley 4380, f. 10v), no pano de fundo superior direito. 

 

 

                                                 
35

 Na verdade, Morris usufruíra, tanto quanto se sabe, de duas edições diferentes do romance de Froissart: 

uma de Thomas Johnes (Londres: Bohn, 1852), em dois volumes, e uma de H. N. Humphrey intitulada 

Illuminated Illustrations of Froissart (Londres: William Smith, 1844). Morris acabou por oferecer ambas 

à amiga Louisa Macdonald Baldwin, irmã de Georgiana Macdonald, esposa de Burne-Jones (Morris, 

Collected Letters i 136). 
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O mesmo motivo aparece reproduzido em diferentes suportes, como no papel-de-parede 

homónimo de 1862 ou na colecção de azulejos da Morris & Co. da década de setenta, de 

Figura 4. Réplica do bordado ―Daisy‖ de 1859, em ―Red House‖ (Kent). 

O original encontra-se em Kelmscott Manor, moradia privada de W. Morris.  

Fotografia de Joanne Haywood (2010): http://theneedlefiles.blogspot.com. 

 

Figura 5.Harley 4380, f. 10v.Treaty. Note-se o padrão florido no pano de fundo, à 

direita, e a predominância do azul nas vestes e no padrão à esquerda. 

Fonte: www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts 
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que seguem os exemplos ―Findon Daisy‖ e ―Columbine‖.
36

 Mais uma vez, o mesmo 

design vai ser modificado de acordo com as necessidades do respectivo medium.  

 

 

 

 

 

O aparador de St. George, projectado por Philip Webb 1861 e produzido pela Firma em 

1862, embora ilustre um uso diferente do testemunho da Idade Média, é igualmente 

apropriado como exemplo da integridade de Morris na sua produção artística. O móvel, 

pintado pela mão de um poeta, de cuja autoria são os três painéis exteriores, é sobretudo 

significativo pelo aproveitamento de técnicas medievais de decoração (o uso de 

camadas de verniz sobre uma base de folha de prata) e construção, ao adoptar um estilo 

mais pesado, estruturado e sólido, todo em pinho e carvalho. Assim, o aparador é 

também um verdadeiro exemplo daquilo que Morris denominou ―workaday or cottage 

                                                 
36

Cf. Figuras 2 e 6. 

Figura 6. ―Daisy‖. Papel-de-parede, 1862. Victoria & Albert 

Museum, n.º E.443-1919. Fonte: www.vam.ac.uk. 



86 

 

furniture‖, um tipo de mobiliário mais prático, mas nem por isso mais utilitário e que 

certamente não descura a presença do ideário medieval, à guisa da estética pré-rafaelita 

(Rodel e Binzen: 2003, 24). Finalmente, comenta Paul Thompson (1977): ―this early 

work of Morris is important for its consistent quality and vigour rather than for its 

contemporary influence‖ (80).  

  

 

 

 

 

A procura da beleza e simplicidade, sorvendo um certo sustento moral nos ideais 

―primitivos‖ que Morris encontra na Idade Média, numa praxis artística em harmonioso 

diálogo com o material, o ambiente e a utilidade do produto, é instrumental na reflexão 

morrisiana pelo futuro da arte e da sociedade como trabalhada no romance News from 

Nowhere. Mais do que isso, na verdade, ela é absolutamente integral se quisermos 

compreender como Morris vai desenvolver um verdadeiro sentido de unicidade e 

identidade cultural na utopia através da arte.  

 Contrariamente ao que William Guest apelidou ―the brick and mortar desert of 

London‖ da virada do século, Nowhere vive e respira tradição (Morris, NFN 102). 

Naquela ilha do norte da Europa (mas existe, ainda, Europa?), a vida humana encontra o 

seu correspondente na flor que aprecia o sol de uma manhã primaveril pelo que ele é, 

Figura 7. Aparador de St. George. 1862. Design de Philip Webb e painéis de Morris, ilustrando a 

lenda de São Jorge. Victoria & Albert Museum, n.º 341.1-8-1906. Fonte: www.vam.ac.uk. 
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sabendo que ele é efémero, ou no rio que flui sem constrangimento, robustecendo a 

flora e a fauna, alimentando a vida nas suas margens de água doce. O ser humano 

regressou à terra, encontrou-se com o seu semelhante. É o retorno ao espírito da 

ruralidade e à produção de tudo o que respeite o amor renascido pela natureza.  

 Na Londres rejuvenescida do século XX, pontes rústicas (―handsome piece(s) of 

very solid oak framing‖) substituem velhas construções em ferro (ibid., 171) e o novo 

estilo arquitectónico abraça e intercepta ―[only] the best qualities of the Gothic of 

northern Europe with those of the Saracenic and Byzantine‖ (ibid., 62). Como sabemos 

dos seus escritos sobre o revivalismo gótico do mid-Victorian, Morris foi um severo 

crítico do neo-gótico na arquitectura e desaprovava todo o tipo de imitação: 

 

[revival architects] did not know why [Gothic art] had perished, and thought it could be 

artificially replanted in a society totally different from that which gave birth to it. The 

result of this half-knowledge led them to believe that they had nothing to do but design 

on paper according to the principles of the existence of which they had divined in 

Gothic Architecture, and that the buildings so designed (...) would be true examples of 

the ancient styles made alive by those undying principles of art. (―The Revival of 

Architecture‖ MIA) 

 

Ao contrário da imitação, aponta Clive Wilmer, não sem razão, nas suas notas ao 

romance, o que reconhecemos em Nowhere são os elogios, sempre contidos, de William 

Guest a uma arrumação e qualidade arquitectónicas que mantêm vivas o espírito de 

tradições e estilos mais antigos, sem qualquer pretensão ou purismo.
37

Na sua passagem 

por Hampton Court, por exemplo, Guest recorda ―the beautiful old Tudor rooms‖ e 

observa que há ainda, entre os habitantes de Nowhere, uma espécie de ―cultura da 

tradição‖ que é, acima de tudo, uma tentativa de preservar a beleza e o contributo da 

História (NFN 171). Num outro registo, entendemos claramente que em Nowhere a 

consciência da preservação, associada, na realidade do século XIX de Morris, à 

campanha anti-restauração da ―Anti-Scrape‖, se tornara uma imposição natural do 

sentido estético da população livre. 

 Na Idade Média, argumentou Morris em diferentes ocasiões, o artesão não 

trabalhava para enriquecer o mestre ou o patrão, mas para seu próprio sustento:  

 

 (...) he worked for no master save the public, he made his wares from beginning to end 

himself, and sold them himself to the man who was going to use them (...) it followed 

from this direct intercourse between the maker and the consumer of goods, that the public 

                                                 
37

 Cf. William Morris, 2004, News from Nowhere and Other Writings, Londres: Penguin Books, 409-417. 
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in general were good judges of manufactured wares. (...) [And] being master of his time, 

his tools, and his material, was not bound to turn out his work shabbily, but could afford 

to amuse himself by giving it artistic finish; how different that is from the mechanical or 

trade finish some of us, at least, have learned (Morris, Architecture and History, 13-16) 

 

O mesmo espírito de entrega e busca pela verdade da forma, que o artífice e amante das 

artes em Morris não podia senão associar à criação artística medieval, medeia a 

produção de artefactos de uso doméstico na Londres do futuro. No romance, esse louvor 

da autenticidade é, talvez, mais bem ilustrado pelo episódio do jantar de Guest, na 

companhia de Clara, Dick e Hammond, em Bloomsbury Market. 

 Sempre com minucioso detalhe, o visitante comenta a excelência da refeição, 

que não é excessiva, e admira a qualidade de um serviço de mesa, no mínimo, pitoresco. 

Regra geral, a louça é toda produzida em barro, em cerâmica vitrificada, e cheia de 

ornamento. A pouca porcelana é, toda ela, de natureza oriental, leve e delicada. Os 

copos, elegantes e ―quaint-shaped‖, cite-se, ―[were] somewhat bubbled and hornier in 

texture than the commercial articles of the nineteenth century‖ (NFN 133, 131). 

Fundamentalmente, embora características e muito ornamentadas, sem dúvida 

impossíveis de reprodução, todas as peças exibem, no seu melhor, a graciosidade pouco 

sofisticada do material utilizado na sua produção e são, certamente, imunes à noção 

mercantilista de ―acabamento comercial‖. Também na arquitectura, o ferro dá lugar à 

pedra e à madeira, criando-se o uníssono da beleza na harmonia entre o ambiente e as 

marcas da civilização, que não conspurcam a paisagem no seu exagero e vaidade.  

 Na questão da arquitectura doméstica, Nowhere também não deixa de reflectir 

uma poderosa influência das viagens de Morris, entre 1871 e 1873, à Islândia, um 

verdadeiro pedaço de paraíso esquecido, terra de bruta força e energias elementares 

onde erupções telúricas e uma vasta costa vulcânica pavimentam o caminho para o 

inesperado.
38

 O impacto da mitologia e da literatura nórdica no pensamento e na obra do 

artista e socialista vitoriano tem sido alvo de considerável atenção desde J. W. 

Mackail,
39

 o seu primeiro biógrafo, e não é assunto que se imponha rever no âmbito da 

presente tese. No entanto, note-se, reminiscente da Islândia de outrora, das Sagas e do 

                                                 
38

 Cf. William Morris, 1911, The Collected Works of William Morris, vol. 8: Journals of travel in Iceland, 

1871-1873, May Morris ed., Londres; Nova Iorque: Longmans Green and Co.; John Purkis, 1991, The 

Icelandic Jaunt: A Study of the Expeditions made by William Morris to Iceland in 1871 and 1873, 

Chippenham: Anthony Rowe Ltd. 
39

Cf. Karl Anderson,1940, Scandinavian Elements in the Works of William Morris, Cambridge, 

Massachusetts: Harvard University; Ruth Ellison, ―‗The Undying Glory of Dream‘: William Morris and 

‗The Northland of Old‘‖ in: Victorian Poetry, n.º 15, 1972, 138-75; Amanda Hodgson, 2010, The 

Romances of William Morris, Cambridge: Cambridge University Press,esp. capítulo 3, 82-119. 
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folclore medieval do Norte, a ilha oferece-se à mente criativa de Morris, sempre 

predisposta ao sonho diurno, como alternativa, sem dúvida imperfeita, ao seu desprezo 

pelos valores contemporâneos da Grã-Bretanha urbano-industrial. Noções de 

modernidade, de lógica capitalista e de progresso industrial evolucionário, sempre tão 

presentes no discurso contemporâneo da burguesia dominante na restante Europa, 

afiguravam-se impraticáveis naquelas terras do Norte, do desespero e do sonho, de 

miserável pobreza e de paz primitiva, de uma violência primária e de beleza sem rival. 

Essencialmente, recorda Morris, a Islândia era um lugar ―with happy dreams enough‖ 

(Journals of travel in Iceland,169). O já então poeta viaja pelo país com os olhos de um 

artista, notando o poderoso confronto dos elementos, o contraste natural e vibrante das 

cores, o dançar dos rios, a infinitude de um pôr-do-sol cor de fogo. Troteando à beira-

-mar, por exemplo, é capaz de se encontrar, subitamente, sobre o plano arrebatador de 

um jardim numa praia vulcânica: ―over a huge waste of black sand all powdered over 

with tufts of sea-pink and bladder-campion at regular intervals, like a Persian carpet‖ 

(ibid., 32). A imponente beleza natural desperta-o para algo maior e superior a si.  

 É também dessa Islândia que Morris vai beber importantes imagens que mais 

tarde acaba por transplantar e trabalhar na utopia. Nesse sentido, há um episódio 

descrito no seu diário de viagens que vale a pena recordar, ainda que se desvie um 

pouco do nosso plano de investigação imediato. 

 No registo de 20 de Julho de 1871, Morris recorda um momento em que se 

preparava para acampar, com Evans, Faulkner e Magnusson, seus companheiros de 

viagem, quando um amigável guarda-florestal –―a black-haired bushy-bearded carle of 

about forty (...) not very clean, but very contented and smiling‖ (Journals, 42) – convida 

o grupo de aventureiros para passarem o serão de fim da tarde na sua casa, ―[a place] of 

turf of course, with wooden gables facing south‖ (ibid., 43). Com o olhar aguçado de 

decorador e artista, Morris recorda a decoração simples do espaço, a sala-de-estar, 

―panelled with pine‖, as portas muito baixas, os corredores muito escuros e um pequeno 

quarto arranjado com a menor sofisticação, com alguns baús pintados e ornamentados 

(ibid.). Morris descreve o episódio com o mesmo ritmo de observador e a mesma 

atenção com que vemos Nowhere desenrolar-se perante o olhar curioso de Guest face à 

complacência e boa-disposição dos habitantes do futuro. Com efeito, num dos 

momentos centrais do romance, a chegada a Runnymede, é Guest quem nos oferece 

uma descrição muito semelhante à do diário de Morris. 
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 Era já o crepúsculo quando o grupo se preparava para assentar, tendas em riste, 

junto ao Tamisa. Das imediações surge um velho vizinho que os convida para pernoitar 

em sua casa e cuja amabilidade Guest e os companheiros recebem com agrado. O que se 

segue é uma descrição da pequena casa de campo (a cottage) de Ellen e do seu 

inconformado avô, que é também um dos edifícios mais pitorescos que Guest encontra 

na sua curta passagem pela Londres rural do século XX. Sempre atento ao mais íntimo 

detalhe, Guest diz-se na presença de uma pequena casa, ―one of whose little windows 

was already yellow with candlelight‖ (NFN 172), e descreve o caminho pavimentado 

por entre as rosas que guia o grupo em direcção a uma pequena sala, igualmente bonita. 

No interior da assoalhada, Guest comenta a decoração simples, com paredes apaineladas 

e esculpidas, e permite-nos idear um espaço realmente limpo e sobriamente preenchido 

ao elogiar a beleza natural de Ellen, cuja presença ornamental é apenas possível na 

ausência da desordem e do exagero (ibid., 173). Comentando a descrição do exterior da 

casa de Runnymede, a investigadora Maria Eiras Dias (1996) considera-a o epítome da 

união da beleza, ―perfeição do trabalho do homem‖ e natureza, presente em todo o 

romance (77).  

 Sugeríamos que o apelo de Morris à tradição era, também, e no seu melhor, um 

apelo à natureza. Na sua revisão das origens da arte ornamental, na palestra homónima 

de 1883, Morris recorda a mestria do artífice medieval sobre a natureza, não no seu 

sentido moderno e tecnológico, mas mais prático e sensível, através da sua incorporação 

na decoração de artefactos domésticos: ―their teacher is not far to seek‖, argumenta o 

artista, referindo-se ao professor de todo o ornamento, a partir do instante em que o 

Homem começou a criar, ―whatever lived or grew about them: nay the mountains, the 

rocks themselves, the bones of the earth as the Northmen called them, had something 

about them which they must have dimly known for beauty‖ (―Origins of Ornamental 

Art‖, 159-60). Com os olhos voltados para a natureza, é nela que o artesão medieval 

encontra os motivos da sua obra, na qual se reconhece a beleza mas não a supremacia 

do artista que a criou. Citando um exemplo de arquitectura secular das colinas de 

Cotswold, no coração da Inglaterra, uma região actualmente classificada como Area of 

Outstanding Natural Beauty, escreve o medievalista, em 1881: 

 

There stands the little house that was new once, a labourer‘s cottage built of the 

Cotswold limestone, and grown now, walls and roof, a lovely warm grey, though it was 

creamy white in its earliest day; no line of it could ever have marred the Cotswold 
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beauty; everything about it solid and well wrought (...) skilfully planned and well 

proportioned (...) ‗tis in fact beautiful, a work of art and a piece of nature (...). 

 Who built it then? No strange race of men, but just the mason of Broadway 

village: even such a man as is now running up down yonder three or four cottages of the 

wretched type we know too well: nor did he get an architect from London (...) to design 

it (―The Prospects of Architecture in Civilization‖, 181-2) 

 

Chegados a este ponto, torna-se imperativo observar que abordagens mais recentes à 

arte gótica têm vindo a corroborar, significativamente, importantes questões 

problematizadas pelo estudo que Morris fez da Idade Média e, no mais, aspectos que se 

tornaram centrais ao seu medievalismo enquanto componente da sua estética e filosofia 

social. Estudos críticos como o de Michael Camille, por exemplo, em Gothic Art: 

Visions and Revelations of the Medieval World (1996), realçam, principalmente, a 

representação benigna da natureza, sintomática de uma relação muito mais próxima e de 

assumida dependência entre o povo medieval e o meio natural. Atentemos com algum 

detalhe a algumas conclusões importantes desse estudo. 

 Numa análise dos motivos naturalistas nos capitéis das catedrais góticas de 

Soissons e de Rheims, em França, Camille observa que a escolha de certas flores e 

plantas para ornamentação estava directamente relacionada com a agricultura, os 

costumes ou os Santos locais, que assim transportavam o espectador para um mundo 

simbólico muito mais próximo da comunidade, do lar e da experiência social, do que do 

sublime metafísico da mensagem teológica, ainda que fortalecessem uma experiência 

muito mais nítida e sensível do próprio divino (Camille: 1996, 135-7). Embora o autor 

rejeite a noção de ―decoração‖ no que respeita a aplicação de motivos naturalistas na 

construção eclesiástica, na verdade, nesse aspecto em concreto, os seus comentários e a 

sua análise do gótico não se afastam muito da interpretação morrisiana relativamente à 

estilística medieval (ibid., 136). Além disso, ao alertar para a importância da cor e da 

fragrância real das plantas na escolha de toda uma ―flora ornamental‖, Camille também 

valida a conclusão do artista vitoriano de que, para a população medieval, a ideia de 

divisão das artes era tão estranha que os artesãos não sentiam necessidade de separar o 

aspecto utilitário da construção da sua dimensão estética. Nesse sentido, o autor cita 

Albertus Magnus ao invocar o prazer estético ―[of] flowers such as the violet, 

columbine, lily, rose, iris...[that] not only delight by their scent but refresh the eye with 

their beauty‖ (ibid., 137).   

 Ilação muito semelhante retira Nicola Coldstream (1997) da leitura da sanca da 

Catedral de Lincoln, no Reino Unido, cuja análise enfatiza uma aproximação clara, em 
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termos característicos, entre a sanca e o trabalho desenvolvido nos metais góticos da 

mesma altura (208). Fundamentalmente, o objectivo do professor de Arte Clássica e 

Arqueologia é demonstrar que em certos períodos da Idade Média as artes 

comunicavam entre si independentemente do medium em que se manifestavam e queos 

princípios da decoração eram comuns e adaptáveis a todas. Também no domínio das 

artes têxteis, uma área de particular interesse para Morris, Kay Staniland, em 

Embroiderers (1991), sugere que são visíveis as características de uma prática 

colaborativa entre os tecelões da seda e do linho e os artistas que lhes facultavam 

esboços e designs para a ornamentação das suas confecções, desde as roupas aos 

drapeados. Para além disso, é possível que muitos desses artistas fossem, também, 

ilustradores. Nas palavras da autora: ―designs for the embroideries reflect a great deal of 

the drawing style, arrangement and iconography found in contemporary manuscript 

illuminations‖ (Staniland: 2002, 20). 

 Outro notável estudo é o de Francis Grew e Margrethe de Neergaard, intitulado 

Shoes and Pattens (1988), que vem traçar o progresso do calçado na Europa, entre os 

séculos XII e XV. Baseada em achados arqueológicos recentes em Londres, a obra 

dedica-se, expressivamente, à temática dos adornos e padrões, apontando o bordado e a 

incisão, ou gravura, como as duas principais tendências da decoração naquela altura, o 

bordado durante a Alta Idade Média e a incisão já no término do século XIV. No que 

concerne os dois tipos de decoração, o estudo conta ainda com a colaboração da 

historiadora e medievalista Francis Pritchard, mais recentemente reconhecida pelo seu 

largo contributo no domínio das artes têxteis e do vestuário medieval. 

  Em primeira mão, a colecção aberta ao estudo da decoração em bordado contém 

cerca de trinta tipos de sapatos, quantidade que Pritchard considera suficiente para 

especular sobre a popularidade do estilo ao longo de toda a primeira etapa da Europa 

medieval (Grew e Neergaard: 2004, 75). Nos exemplares preservados, pertencentes, na 

sua maioria, aos homens e às mulheres dos estratos sociais mais elevados, os designs 

decorativos revelam, sobretudo, pássaros, flores, animais e muita folhagem, estrelas e 

luas, igualmente trabalhados no tradicional opus anglicanum, em fios de ouro e de seda. 

Todavia, com base em escavações mais recentes, Pritchard também insinua que sapatos 

em couro e com detalhes em bordado começavam a ser cada vez mais comuns nas 

escalas sociais mais baixas, atingindo o auge da sua popularidade durante a primeira 

metade do século XII (ibid., 77). Nesses segundos exemplos, o modelo mais comum de 

decoração eram as tiras em ponto traçado em toda a altura da gáspea, desde a biqueira, e 
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que podiam ser de diferentes cores: a obra, por exemplo, reproduz um detalhe de 

meados do século com listas brancas, vermelhas e verde-desbotado (ibid., 77-8). Da 

mesma maneira, também a decoração incisiva, ou gravada, cujos detalhes reproduzidos 

no livro são ainda mais nítidos, revela uma grande variedade de motivos naturais.  

 Corroborando Coldstream na sua conclusão, Pritchard sugere que a decoração 

medieval, presente nos vários ofícios, exige comunicação entre si. Nesse sentido, 

avança a autora: ―the leaf motifs, which occur on a number of shoe fragments in this 

groups, seem to be variations of the vine or ivy scrolls popular on other forms of 

leatherwork during the late medieval period‖ (ibid., 85). 

 A crença de Morris numa prática artística mais colaborativa em relação a cada 

ofício e que incorporava a natureza de um modo muito estilizado e delineado, não era 

tanto um produto dos anseios românticos e arcadianos de que foi contemporâneo e 

interceptor, mas de um convívio real com os modelos artísticos que para o decorador 

mais se aproximavam de semelhante prática do que os ideais modernos de confecção e 

comercialização. Por outro lado, vimos também como Morris aplicava aquela dinâmica 

inter-artes no seu trabalho enquanto artífice, defendendo que era objectivo duplo das 

chamadas artes decorativas deliciar, por um lado, os sentidos daqueles homens e 

mulheres que as utilizam no seu dia-a-dia, pela força da necessidade, e, por outro, 

estimular a criatividade e o prazer no trabalho de quem as produz (Morris, ―Lesser 

Arts‖, 235). Foi essa ideia que, fundada em testemunhos arqueológicos e no estudo do 

período medieval, funcionou como ―trampolim‖ para uma elaborada filosofia do 

trabalho, só mais tarde aperfeiçoada com a chegada do poeta e artista romântico ao 

socialismo, com as suas leituras de Karl Marx e com o convívio directo com os demais 

socialistas e trabalhadores. É essa sofisticada teoria do trabalho, sem dúvida alicerçada 

em princípios que facilmente excluiríamos do plano do progresso, sob uma falsa 

desculpa de ―medievalismo‖, que Morris vai trabalhar, desenvolver e melhorar em News 

from Nowhere. Adiante voltaremos, de maneira mais aprofundada, à temática do 

trabalho, uma questão pertencente a todo e qualquer domínio dos estudos morrisianos. 

Por agora, atentemos ao caso muito particular, e muito medieval, da guilda. 

 Na verdade, a noção de trabalho é uma constante imperativa no hipotexto
40

 

morrisiano, essencial na interpretação da sua estética, própria ao seu socialismo e ao 
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 O termo ―hipotexto‖ neste contexto é uma alusão à distinção da teoria literária e/ou cinematográfica 

entre textos de primeiro e de segundo grau, inicialmente creditada a Gérard Genette em Palimpsestes: La 

littérature au second degré(1930).  
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entendimento da sua utopia, mas raramente abordada no que concerne uma análise do 

seu medievalismo, excepto em vagas referências ao sistema da guilda. Enquanto 

associação de trabalhadores, com um código próprio e um compromisso de entreajuda e 

de defesa mútua, a guilda foi, sem dúvida, um dos aspectos da Idade Média que mais 

apelou ao sentimento democrático de Morris. Para o socialista, essa foi a instituição 

mais popular de todo o período e, certamente, a única que fazia da união das artes um 

fim provável. Contudo, em todas as suas palestras e ensaios sobre a Idade Média, a 

invocação do sistema da guilda passa, sobretudo, por uma tentativa de ilustrar que é 

possível a alternativa à organização moderna do trabalho. Com efeito, o que está 

sumamente presente em todas as apreciações de Morris da guilda é um manifesto 

confronto entre os dois principais métodos de produção possíveis de conceber pelo 

Homem da civilização dita moderna: o capitalista e o pré-capitalista.
41

 

 Morris reconhece a hierarquia da guilda num momento em que a Inglaterra 

deixava de ser uma terra de lavoura, cultivada para a subsistência familiar, para dar 

lugar às pastagens fragmentadas pelo sistema da vedação (o método do enclosure). Com 

a dinastia Tudor, e a partir do primeiro quartel do século XVI, o sucesso mais ou menos 

constante da guilda democrática entra em acentuado declínio: 

 

This change and its miseries (...) had a very direct influence upon the conditions of life 

and manner of work of the artisans, for the crafts were now flooded by the crowds of 

landless men, who had nothing but the force of their bodies to live upon, and were 

obliged to sell that force day by day (...). The brutal rapine with which the change of 

religion in England was carried out; the wanton destruction of our public buildings 

which accompanied the stealing of our public lands, doubtless played its part in 

degrading what art was still possible under the new conditions of labour. (Morris, 

Architecture and History,19-20) 

 

Num clima de conturbada agitação, social, religiosa, económica e política, fruto, 

também, da Reforma Protestante, aceleram, de um momento para o outro, as mais 

profundas mudanças na condição de trabalho do artesão. Nos centros urbanos, o mestre 

artífice torna-se mais dependente dos seus empregadores e o seu papel assemelha-se 

cada vez mais ao do oficial (ibid., 20). Esses foram os princípios daquele notável 

sistema da divisão do trabalho, os antecedentes dos grandes aglomerados de 

trabalhadores sob o jugo de um só patrão. E se entre inícios do século XIV e do século 
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 A principal referência de Morris para o estudo da economia e das condições laborais, dos artesãos e dos 

agricultores, da Idade Média é Thorold Rogers em A History of Agriculture and Economy (1866-1902). O 

autor menciona-o pelo menos uma vez numa carta dirigida à casa de impressão Ellis & White, datada de 

1884, e na palestra ―Architecture and History‖do mesmo ano. 
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XV, cite-se, ―the conditions of work did not change much (...) and wages rather rose 

than fell‖, então em meados de Seiscentos via-se consumada a primeira etapa da divisão 

do trabalho e dos homens: ―[man was] condemned for the whole of his life to make the 

insignificant portion of an insignificant article of the market‖ (ibid., 19-21).  

 Fundamentalmente, o estudo da guilda medieval foi, para Morris, o estudo da 

condição laboral do Homem no seu percurso histórico. A sua insistência, um pouco ao 

jeito de K. Marx, no primeiro volume d‘O Capital (1867), está em demonstrar, por um 

lado, a artificialidade do sistema de produção vigente na sociedade industrial 

plenamente consumada e, por outro, a instabilidade crónica de qualquer conjuntura 

social e económica que, numa demanda insana pela alienação física e espiritual do ser 

humano, seguindo o credo da competição, da exploração, da procura pelo maior lucro 

possível, da verdadeira ―sobrevivência do mais apto‖ da era contemporânea, estava 

destinada a colidir com a resistência. Essa resistência era, agora, o Socialismo. Com 

efeito, no seu prefácio a Utopia de Thomas More, publicada pela Kelmscott Press em 

1893, Morris sugere que são os Socialistas os herdeiros directos do impulso da 

resistência que levara More, à porta do período renascentista, a idealizar o verdadeiro 

renascimento do Homem na comunidade da Utopia. More, que testemunhou a 

brutalidade da transição da sociedade feudal para a sociedade mercantilista e a injustiça 

da destruição da vida rural em Inglaterra, foi, para Morris, o precursor de uma tradição 

de pensamento que veio trazer a esperança da resistência ao capitalismo e da revolução 

na rota do Socialismo.
42

 

 No seu auge, defendeu Morris, a guilda medieval, ou, mais particularmente, as 

várias associações de artífices do medievo materializavam os ideais de cooperação que 

tornaram possível à Idade Média conhecer uma arte viva e universal, porque popular. 

Semelhantes princípios eram inconcebíveis sob o actual sistema de produção. Assim 

declarava o socialista, numa narrativa de simultâneo protesto e educação, sempre crítico 

do movimento revivalista do seu tempo:   

 

To expect enthusiasm for good workmanship from men who for two generations have 

been accustomed by the pressure of circumstances to work slovenly would be absurd; to 

expect consciousness of beauty from men who for ten generations have not been 

allowed to produce beauty, more absurd still (...) Understand this clearly: (...) all 

architectural work  must be co-operative (...) the kind and quality of that work, the work 
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 Cf. Morris, 2004, ―Forward to Utopia by Sir Thomas More‖ in: News from Nowhere and Other 

Writings, Londres: Penguin Books, 373-75. 
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of the ordinary handicraftsman, is determined by the social conditions under which he 

lives, which differ much from age to age. (ibid., 8) 

 

Por outras palavras, princípios de design ou de construção provavam-se inúteis se, no 

plano superior da existência humana, se ignorassem os princípios da justiça, da 

amizade, da interdependência, da liberdade e da cooperação. Para Morris, esses 

princípios materializavam-se, por assim dizer, naqueles pequenos extras que eram os 

adornos decorativos. 

 Morris apropriou-se da Idade Média em três principais sentidos: i) como fonte 

de inspiração directa para os assuntos da sua arte plástica e poesia, onde encontramos, 

principalmente, temas e motivos da literatura, da arte pictórica e do folclore medievo; ii) 

como ponto de partida para uma estilística própria, baseada em princípios de design e 

do gosto associados a uma cultura da natureza e da tradição; e finalmente, mas não 

menos importante, iii) para criar um paralelo entre duas circunstâncias históricas 

radicalmente diferentes, com o intuito de mostrar que o presente estado de coisas não 

havia brotado, voluntariamente, ―equipped like Pallas from the brain of Zeus‖, mas 

cujas instituições podiam ser desafiadas na sua artificialidade e abandonadas em prol de 

uma existência mais gratificante (ibid., 3). Através do seu trabalho na Firma, Morris 

planeara um rejuvenescimento da arte através do diálogo inter-artes, procurando 

restituir-lhes vigor e solidez, esperança na tradição.  

 Durante algum tempo, depois da tomada de posição de E. P. Thompson, e num 

longo período antes disso, a noção de que o medievalismo de Morris pudesse ser, de 

alguma maneira, entrecruzado por ideais comunistas de uma sociedade de homens e 

mulheres livres para criar e viver da forma que lhes fosse mais congenial, sempre num 

contexto de comunidade, foi quase sempre rejeitada. Na verdade, mesmo na sua última 

tentativa de provar que ambas as tradições (a marxista e a romântica) foram 

imprescindíveis à formulação da filosofia morrisiana, Thompson quase se precipita num 

passo em falso ao procurar justificar a utopia como expressão eclética do desejo, por 

oposição ao marxismo, uma teoria baseada no conhecimento económico-científico (P. 

Thompson: 2011, 807). Ora, para além de um instrumento conceptual para a construção 

plástica e temática da sua arte pictórica e obra de ficção, Morris também usou do seu 

ideário medieval para incorporar a História no seu pensamento estético-social e na sua 

utopia. A sua forte reivindicação da tradição, de uma aproximação mais justa entre o 

material, o artefacto e o ambiente que os forjara, do jogo inter-artes que a História tem 
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provado ser uma das maneiras mais saudáveis para a preservação da arte popular é, em 

suma, uma invocação daqueles aspectos profundamente medievais em espírito mas que 

Morris procurava aplicar à experiência real, do presente e do futuro. Poderia dizer-se, 

posto isto, que o medievalismo de Morris não é absolutamente utópico, mas a sua 

utopia, o lugar de Nowhere, também só é medievalesca em aspectos muito específicos. 

Ambos, no entanto, procuram o gentil amparo da História numa incessante apologia do 

conhecimento e da aspiração (leia-se: com vista à educação e à inspiração) e divulgam-

-se tanto nos encantos da palavra escrita como no engenho da arte. Tocam, certamente, 

a esperança do sonhador com maior rapidez do que a prudência do historiador 

científico, mas seria isso que Thompson queria dizer? 
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Capítulo 4 

Os designs de William Morris e o diálogo com a Utopia 

 

 

 

 

 

  

 

Dois dos contributos mais originais de William Morris para o debate socialista de que 

foi contemporâneo foram, por um lado, uma poderosa crítica contra a labuta improfícua 

da classe do operariado e o desperdício imensurável de um sistema de produção 

capitalista, e por outro, a sua visão de uma sociedade em que todas as formas de labor se 

poderiam tornar atractivas. De uma maneira geral, desde o momento da sua concepção, 

argumenta Morris, o capitalismo dependia, visceralmente, de dois importantes 

fenómenos, à primeira vista independentes: a exploração máxima de recursos naturais e 

capacidade humana, antes de mais, e a alienação do trabalhador, destituído do seu 

sentimento de pertença a uma comunidade. No mais, a sua crítica ao presente sistema 

capitalista ajustar-se-á a um energético discurso em torno da necessidade da arte e da 

beleza, principalmente enquanto factor para a interacção social.  

 É numa série de artigos e palestras sobre arte e comunismo que Morris vai 

desenvolver uma imagem muito particular de uma sociedade onde trabalho, arte e o 

respeito pela natureza encontram a harmonia enquanto principais directrizes humanas 

no processo socializante. Desses escritos destaca-se, finalmente, a utopia literária a que 

a presente tese se dedica, News from Nowhere. Escrito em 1891, apenas cinco anos 

antes do falecimento do seu autor, o romance tem sido abordado como a poderosa 

síntese de toda a obra morrisiana, tanto pelo seu engenho literário e estético como pelo 

seu contributo sociológico. Por outro lado, lamentam outros comentadores que o próprio 

autor se tenha referido à obra, nomeadamente no subtítulo, como um romance utópico, 

traçando, inadvertidamente, as esperanças partilhadas por demais companheiros 

socialistas com um carácter de inevitável impossibilidade. Antes de avançarmos é, 

talvez, necessário ponderar o peso da designação de utopia no presente enquadramento, 

literário e temporal.  
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 O romance News from Nowhere teve a sua primeira edição em fascículos, de 

Janeiro a Outubro de 1890, na revista mensal Commonweal, o principal órgão de 

comunicação do grupo Socialist League, fundado e financiado por Morris. Nesse 

contexto de contacto directo e contínuo com a audiência, a obra foi também um 

importante contributo para o aceso debate contemporâneo sobre o futuro da sociedade 

moderna, capitalista e pós-capitalista, num fim de século dominado pela agitação social 

e industrial, pelo pluralismo reformista, pela radicalidade dos novos sindicalistas e por 

um rápido e acentuado crescimento de plataformas socialistas e anarquistas. Numa 

sociedade em contínua mutação, a escrita utópica, quer falemos do romance quer dos 

seus indícios na forma do tratado, torna-se um meio muito particular para trabalhar e, 

em parte, comprometer e influenciar, esse sentimento de constante mudança. 

 Vimos anteriormente que News from Nowhere tem sido recebida, quase 

transversalmente, por autores do domínio dos estudos morrissianos, como uma resposta 

directa ao sucesso do norte-americano Edward Bellamy, com o seu romance Looking 

Backward 2000-1887, obra aplaudida pela crítica e geradora de profunda controvérsia 

nos anos que se seguiram à sua primeira edição, em 1888.
43

 Por seu turno, Morris 

acolheu o romance com grande cepticismo, desarmando as suas falácias com a destreza 

e a eloquência possíveis apenas num homem verdadeiramente convicto dos seus ideais. 

Acima de tudo, oferecendo a imagem de uma sociedade aperfeiçoada, no ano 2000, pela 

revolução gradual e pacífica, na opinião articulada de Morris a obra expunha um duplo 

perigo: por um lado, preocupava-se unicamente com a mecânica da vida social, o que, 

alicerçado na forte regulamentação política do exército industrial da mão-de-obra 

(conceito empregue pelo próprio Morris mas com eco manifesto em Marx e Engels na 

sua crítica à exploração capitalista do trabalhador), apelava ao consentimento simplório 

de uma audiência que, na sua maioria, ansiava por ordem e estabilidade; por outro lado, 

as mesmas condições fomentavam o desagrado das gerações mais jovens que, aquando 

da publicação da obra, iniciavam o seu percurso pelos enredos do Socialismo (Morris, 

―Looking Backward‖, 354). É ainda significativo que nessa sua resposta inicial ao 

romance de Bellamy, num artigo para o jornal Commonweal de Junho de 1889, Morris 

reconheça Looking Backward enquanto utopia, concluindo,―[that] the only safe way of 

reading [it] is to consider it as the expression of the temperament of its author‖ (ibid., 
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Para a recepção de Looking Backward, cf. Jean Pfaelzer, 1984, The Utopian Novel in America, 1886-

1896: The Politics of Form, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 26-51; 78-94; Krishan Kumar, 

1987, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Oxford: Basil Blackwell Ltd., 132-67. 
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354). No entender do socialista, o problema da obra de Bellamy começa no momento da 

concepção, isto é, na maneira como o autor dá uso ao artifício literário que é a 

composição utópica: ―romance‖, concedera Morris numa das suas palestras pela ―Anti-

Scrape‖, ―[allows] for a true conception of history, a power of making the past part of 

the present‖ (―Add. 12th Annual Meeting‖ MIA). Bellamy, avança o nosso autor, não 

fora capaz de explorar esse potencial do romance, acabando por usar da forma utópica 

apenas enquanto ―a sugar-coating to the pill‖, uma maneira de transmitir a totalidade do 

ensaio ―sério‖ numa forma atraente para o público (―Looking Backward‖, 353-4). 

Porque Bellamy subestimou o valor da dialéctica utópica expressa nas potencialidades 

do romance, o que, por sua vez, era da máxima importância para Morris, o norte-

americano foi igualmente incapaz de perspectivar a experiência humana aliviada dos 

grilhões do equipamento burguês, ou seja, não subjugada ao conformismo perante o 

domínio de uma qualquer classe monopolista, que na obra de Bellamy toma a forma do 

Estado. Como Kumar veio certamente demonstrar no seu artigo sobre a tentativa 

morrisiana de renovar a utopia literária, a grande influência sobre o sentido que Morris 

atribui ao género utópico literário é a própria Utopia (1516) de Sir Thomas More, 

revisitada pelo poeta em forma de prefácio na edição da obra da Kelmscott Press, de 

1893 (Kumar: 1993, 135).  

 Em pleno Oitocentos, começa Morris na sua introdução, o valor contemporâneo 

do livro de More, enquanto genuíno estudo sobre as relações humanas, no domínio da 

sociologia, era, de alguma maneira, mais histórico do que profético (Morris, ―Forward 

to Utopia‖, 373). Sintomático dos murmúrios de esperança, depositada nos últimos 

vestígios do comunitarismo da sociedade pré-capitalista, que ainda se faziam ouvir 

numa altura em que brotavam as sementes do capitalismo, no término da Idade Média, a 

Utopia viera fortalecer os laços entre o passado impulso para realizar a via histórica do 

comunismo (na altura uma questão de História recente) e a perspectiva de uma mudança 

iminente nos dias do próprio Morris. Ainda assim, de acordo com a avaliação de 

Kumar, o exemplo popularizado pela Utopia vai para além de uma simples proposta 

para o futuro; com efeito, defende o mesmo autor que, no seu uso particular do passado, 

a obra de More ter-se-á revelado igualmente significativa:  

 

In resisting the forces of his own day, the forces of nascent capitalism, [More] drew for 

his vision on the values and institutions of the middle ages. In the guilds of the 

craftsmen, the monasteries of the monks, and the civic institutions of the self-governing 
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medieval cities, More found the values and practices of community and citizenship that 

he portrayed in his Utopia. (Kumar: 1993, 136) 

 

Tanto para More como para Morris, mantém Kumar, a História foi sempre uma 

presença realmente viva e activa no presente, disfarçada, na forma da utopia literária, 

como um verdadeiro agente: ―a romantic force‖ (ibid., 136).  

 A reivindicação de News from Nowhere enquanto utopia literária foi 

devidamente trabalhada por autores como A. L. Morton em The English Utopia(1952), 

Northrop Frye  em ―Varieties of Literary Utopias‖ (1965), Ruth Levitas em The 

Concept of Utopia(1990), Krishan Kumar, já o dissemos, em ―News from Nowhere: 

The Renewal of Utopia‖ (1993), Maria de FátimaVieira na sua dissertação Em Direcção 

ao Futuro: A Visão de William Morris nos Limites da Tradição da Literatura Utópica 

Inglesa (1997),entre outros. Para o leitor do séc. XXI, é possível que a característica 

mais utópica daquela Londres quase idílica do futuro (na verdade, um futuro já bem 

ultrapassado para nós) seja o ideal do trabalho aprazível: por toda a sua forte 

reivindicação de uma sociedade sem distinção de classes, onde o dinheiro não é mais do 

que mero artefacto cultural e a mais óbvia noção de sistema escolar como o conhecemos 

está terminantemente extinta, é o dever e simultâneo direito ao prazer no trabalho que 

mais nos intriga, quem sabe por se tratar de um elemento tão irrisório: afinal, é um 

lugar-comum na nossa sociedade ―do futuro‖, como actualmente se usa dizer, no mundo 

das oportunidades, a genuína terra da abundância, que muito trabalho desagradável, não 

raro pouco compensador e quase sempre menosprezado, seja visto como um mal 

necessário.  

 Partindo das premissas do seu mentor John Ruskin, Morris desenvolveu uma 

concepção muito particular das artes. Em termos gerais, vai definir arte enquanto 

expressão da alegria e do prazer do Homem no seu trabalho.
44

Esse é, também, o 

verdadeiro significado da arte em Nowhere. No futuro, adianta o velho antiquário 

Hammond (uma versão mais velha e sábia do próprio Morris, talvez?) que todo o labor 

humano é exercitado ou recompensado com prazer. Se, por um lado, qualquer tarefa se 

faz acompanhar pela esperança no proveito e, bem assim, mesmo quando não se trata de 

uma actividade agradável em si mesma há prazer em executá-la pela riqueza que dela 

advém, é também expectável que o próprio trabalho se torne um hábito atractivo ou de 
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 Vejam-se, entre outras, as palestras de William Morris ―Art Under Plutocracy‖ (1883), reproduzido em 

Morris, 1902, Architecture, Industry and Wealth, Londres: Longmans, Green, and Co,: 164-197; e ―The 

Worker‘s Share of Art‖ (1885) em Morris, 1962, William Morris: Selected Writings and Designs, 

Harmondsworth: Penguin Books, Ltd, 140-3. 
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fácil execução, porque auxiliado pela necessária maquinaria; finalmente, e esse é o 

cenário mais habitual, há também um prazer inerente, consciente e sensível ao próprio 

trabalho quando existe a possibilidade deste ser executado com a sensibilidade de um 

artista (Morris, News from Nowhere 122-3). Descrições detalhadas de objectos físicos e 

estruturas utilitárias são, com efeito, uma característica muito recorrente do romance, 

que sugerem, na linguagem apurada do poeta, a sensibilidade artística do povo 

multifacetado de Nowhere e o cuidado com que se dedicam ao fabrico e à preservação 

desses objectos. Atentamos, por exemplo, ao cuidado e pormenor com que Guest 

descreve um pequeno cachimbo, logo no início da sua aventura: 

 

[the girl] came back with a big-bowled pipe in her hand, carved out of some hard wood 

very elaborately, and mounted in gold sprinkled with little gems. It was, in short, as 

pretty and gay a toy as I had ever seen; something like the best kind of Japanese work, 

but better. (NFN, 73) 

 

No seu conjunto, esses detalhes denotam uma visão singularmente atraente e, em certa 

medida, quase convincente, de uma sociedade imbuída daquela arte que Morris 

considerava da melhor natureza: não era, por assim dizer, arte como hoje a 

reconhecemos, o trabalho de seres isolados, maravilhosamente inspirados pelo 

transcendente, alienados do dia-a-dia e do trabalho dos homens e mulheres comuns, 

mas, antes, a verdadeira arte popular, produzida por aqueles capazes de retirar algum 

prazer do seu labor enquanto seres humanos em sociedade. Artistas, por seu turno, 

eram, simplesmente, homens e mulheres comprometidos com certos e determinados 

padrões de excelência, beleza e integridade no seu trabalho: ―what is an artist‖, 

indagava Morris numa das suas primeiras palestras sobre as artes ornamentais, ―but a 

workman who is determined that, whatever else happens, his work shall be excellent?‖ 

(―The Lesser Arts‖, 250). 

 No artigo supracitado, Kumar argumenta que a renovação da utopia proposta por 

Morris, profundamente influenciada, recorde-se novamente, pelo exemplo da Utopia de 

More, não previa a recuperação da forma utópica como meio para emoldurar a teoria 

política que compunha o ensaio, como E. Bellamy, por exemplo, mais recentemente o 

havia feito, nem propunha, apenas, esse mesmo ―envelope‖ de maneira a apresentar as 

premissas essenciais da sua crítica socialista (Kumar: 1993, 141). Em vez disso, News 

from Nowhere procurou renovara imaginação literária de maneira a reavivar o papel 

activo da sua audiência, recuperando aquele ímpeto tão profundamente humano para 
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questionar, desconfiar, criar obstáculos, reconsiderar, enfim, o que a sociedade ideal 

poderia ainda vir a ser ou ter sido, se! (a interjeição é intencional). De facto, Kumar 

está, a nosso ver, correcto ao afirmar que a forma utópica permitiu a William Morris 

explorar as potencialidades da vida social e humana sob a bandeira do comunismo, 

desenvolvendo aqueles aspectos especificamente artísticos da vivência criativa humana, 

aos quais os tratados mais científico-especulativos da altura (talvez com a excepção 

daqueles primeiros Manuscritos Económico-Filosóficos do jovem Marx, datados de 

1932) não se permitiam. É nesse sentido que Kumar menciona, realmente, a visão 

estética do socialismo do poeta (ibid., 141). Por outro lado, quando aqui nos referíamos 

à teleologia estética de Morris em Nowhere, apontávamos, de facto, para um outro 

aspecto particular do pensamento morrisiano, harmoniosamente articulado no decurso 

desta chamada renovação da utopia. Com efeito, o que pretendemos é enfrentar o papel 

efectivo da arte e da beleza na construção do imaginário utópico, a sua função enquanto 

agente activo na realização da alternativa histórica e social.   

 Inadvertidamente, alguns autores parecem diluir a importância das condições 

que foram tornando possível, ao longo da vida de Morris, o florescimento de uma 

percepção tão clara da utopia e também tão particular. Por outras palavras, preocupados 

com a questão do utopismo de Morris, alguns autores parecem focar-se demasiado 

naquelas influências teóricas que, sem dúvida, lhe terão fornecido as melhores 

ferramentas para descodificar a controversa e engenhosa realidade, a argamassa de 

qualquer abordagem científica ao trabalho deste pensador e artista, optando por passar 

para segundo plano aquelas manifestações mais práticas do sonho-visão, pelas quais 

Morris, significativamente, se fazia cercar. Sem dúvida, todos os autores reconhecem, 

com mais ou menos especificidade, as condições materiais que o poeta teve a sorte de 

conhecer em vida enquanto herdeiro directo de um dos investidores da Bolsa de 

Londres mais proeminentes do seu domínio: e efectivamente, a maior e mais amarga 

ironia da vida de Morris estava na fortuna que lhe garantira uma posição de assegurado 

bem-estar e prestígio na sociedade que o próprio tanto desprezava, fruto da condição 

miserável dos homens que se arrastavam pelas minas de cobre de Tavistock (Mackail: 

1901, 14). Garantidamente, Morris estava bem consciente que esse era apenas o 

primeiro de vários paradoxos na sua vida. Porém, regressemos, para já, ao sonho-visão. 

 Para além do reconhecido prestígio de que, alegadamente, usufruíra em vida 

enquanto homme de lettres, Morris foi sempre, declaradamente, um artista visual, um 

criador de imagens no sentido mais lato do termo, mestres das artes plásticas, 
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proficiente em todos os ofícios pertencentes à esfera da decoração. De entre as várias 

formas de composição estética, já comentava Perry (1980):―plastic arts (...) are 

themselves distinctive (...) for eluding the division between mental and manual labour‖ 

(164). Assim, na concepção da sua proposta para a civilização do futuro, Morris pôde 

contar com certos e determinados recursos que, no seu presente, não só o aproximavam 

daquelas condições ideais que vieram a tomar parte exclusiva da sua utopia, como 

expunham, sem pretensões ou quaisquer rodeios, a injustiça e a simultânea necessidade 

da luta de classes (entre o proletariado e a burguesia) na luta contra o capitalismo. 

Assim escrevia Morris, num artigo de 1888:   

 

[E]ver since the establishment of commercialism on the ruins of feudality there has been 

growing a steady feeling on the part of the workers that they are a class dealt with as a 

class, and in like manner to deal with others; and that as this class feeling has grown, so 

also has grown with it a consciousness of the antagonism between their class and the 

class which employs it (...) that is to say, which lives by means of its labour. Now it is 

just this growing consciousness of the fact that as long as there exists in society a 

propertied class living on the labour of a propertyless one, there must be a struggle 

always going on between those two classes—it is just the dawning knowledge of this 

fact which should show us what civilization can hope for—namely, transformation into 

true society, in which there will no longer be classes with their necessary struggle for 

existence and superiority (―The Hopes of Civilization‖, 323-4; ênfase original). 

  

De regresso ao domínio da utopia, ou seja, ao romance propriamente dito, 

principalmente ao capítulo em que nos é narrada a história da mudança que terá tido 

lugar algures no ano de 1952 (capítulo XVII), encontramos a melhor ilustração do que 

Morris previra ser a maneira como os homens e as mulheres do futuro se organizariam 

em preparação para a revolução, um retrato que, em todos os seus detalhes, é o resultado 

lógico desse estado de consciencialização crescente, fervente na percepção colectiva. 

Qual o papel da arte na viragem da conjuntura, ou na nova sociedade, é a questão que 

pretendemos descortinar a seguir. 

 Para Morris o caso da arte é uma questão profundamente social e popular, 

indissociável de matéria política, moral ou religiosa, inerente à própria vida, inclusiva e 

peculiar na sua preocupação com todos os aspectos da vivência humana: ―the chief 

source of art is man‘s pleasure in his daily necessary work, which expresses itself and is 

embodied in that work itself: nothing else can make the common surroundings 

beautiful‖ (Morris, ―The Worker‘s Share of Art‖, 140). Aqui, a tónica no ―ambiente 

circundante‖ é fundamental.  
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 Quando falávamos sobre o espaço da utopia procurámos aproximar-nos da 

utopia em termos da sua materialidade, da maneira como a concebemos enquanto 

memória material cultural. Assim, defendemos uma abordagem do espaço em relação à 

sua significância cultural, enquanto espaço vivido onde a interacção se encontra com a 

criatividade humana e com a necessidade social de sonhar. De uma maneira mais 

simplificada, argumentámos que a utopia não exige, apenas e só, o espaço simbólico do 

planeamento da cidade, no papel, por exemplo, mas também o reconhecimento e 

interpretação da sua ocupação material dentroda sociedade que a alimenta, e isto 

raramente de forma voluntária.Nos seus artigos e palestras sobre as artes decorativas, é 

manifesta a preocupação com o significado da construção do espaço vivido, que, no 

fundo, no seu trabalho enquanto artífice, é sempre uma preocupação urgente. 

 O presente capítulo propõem-se regressar, antes de mais, àquele domínio onde se 

concentram as energias mais imediatas do artista, que é dizer, à esfera das artes plásticas 

e visuais. A nossa principal contenda nesse sentido é aproximarmo-nos da maneira 

como Morris pensava a ligação entre o espaço presente, dentro e fora do domus, e a 

utopia através dos seus projectos na área do design: como deve ser lido o texto da acção 

humana dentro dos seus padrões naturalistas e, em última instância, como é que a arte 

decorativa pode exceder os limites da representação, ainda no mundo real, por assim 

dizer, e alimentar o impulso para a mudança na sua forma de hipótese. Na verdade, é aí 

mesmo que qualquer reivindicação pelo carácter utópico da arte de William Morris 

deve, genuinamente, começar. A questão ambiental, a preocupação com o ―ambiente 

circundante‖, será o nosso ponto de partida de maneira a ser-nos permitido abordar a 

particularidade social do rosto estético formal, i.e., exterior, de Nowhere. 

 Em primeiro lugar, uma palavra sobre a procura pelo lugar limpo e sustentável 

da utopia. Logo em 1881, durante uma das suas palestras públicas sobre as artes e os 

ofícios, Morris perguntava à sua audiência até que ponto estaria a humanidade pronta a 

abdicar da verdadeira e mais fiel beleza, que é a da terra e do mundo natural, em prol da 

corrida desenfreada pelo lucro e numa guerra, não menos agressiva e injusta do que 

qualquer outra, pelo mais ávido progresso.
45

 Questões da mesma natureza pontuam toda 

a ensaística do autor, evidência manifesta da inquietação de Morris para com os efeitos 

perniciosos e a longo prazo do progresso industrial e do carácter competitivo da 

sociedade capitalista sobre a histórica relação entre o ser humano e a natureza, a mesma, 

                                                 
45

 Cf. William Morris, 1898, Art and the Beauty of the Earth, Londres: Longmans & Co. 
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defendia Morris, que desde os seus primórdios se revia como uma história de 

compromisso e solidariedade e que agora alcançava um ponto fundamental e de 

viragem. Na verdade, dada a sua vantagem histórica o socialista e artista cria poder 

antecipar-se o fim da conquista humana da natureza, uma vez que a sociedade civilizada 

conjugava agora mais riqueza material do que em qualquer outro momento histórico. 

Abria-se, enfim, a possibilidade para um novo ciclo, no qual se perspectivaria, por um 

lado, o fim da fome e da inanição humana e, por outro, o descanso e o conforto que só a 

mestria sobre a natureza poderia oferecer ao ser humano. A negação dessa 

possibilidade, marcada, não pela atenuação dos males da revolução industrial mas, 

antes, pelo seu contínuo fomento e aceleração, era um dos aspectos contra os quais 

Morris nunca deixou de se insurgir. 

 Na nossa actualidade, pela sustentabilidade, ao nível global, de recursos naturais 

cada vez mais escassos e perante os muito ténues, quase tímidos, resultados do 

protocolo de Quioto, o debate contemporâneo sobre a questão ambiental tem procurado 

respostas e proposto atitudes em torno de uma ética de cooperação e parceria socio-

ecológica, que se antevê, não obstante, continuamente a braços com os interesses e 

privilégios de um outorgante implacável a que se convencionou chamar o progresso 

científico e tecnológico. Hoje, mais do que nunca na História da humanidade, a questão 

ecológica é uma constante na ordem de trabalhos de qualquer encontro político, tanto ao 

nível doméstico Europeu como internacional. Num apelo a uma nova ética ambiental, a 

historiadora norte-americana Carolyn Merchant, autora da irreverente e aclamada obra 

Reinventing Eden: The Fate of Nature (2003), veio propor uma reforma radical nas 

parcerias entre a comunidade humana e a natureza, ―based on the idea that people are 

helpers, partners, and colleagues and that people and nature are equally important to 

each other‖(Merchant: 2003, 210). Defendendo a construção de uma nova narrativa (ou 

conjunto delas) que opere um corte definitivo com o que a autora argumenta ser a 

tendência da cultura ocidental para a recuperação contínua do Éden paradisíaco, 

Merchant está a desafiar a corrente tradicional da História, contada em prol da 

supremacia da espécie humana. 

 Numa perspectiva menos radical surge a colaboração das psicólogas Susan 

Clayton e Susan Opotow, em Identity and the Natural Environment (2003), na qual a 

questão ecológica, isto é, a preocupação com que actualmente reagimos à crise 

ambiental e climática que existe à escala global é problematizada em função do ser 

social, estando a nossa capacidade de resposta, enquanto indivíduos da comunidade 
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organizada, fruto do reformismo neoliberal e da sensibilidade capitalista, 

essencialmente dependente de uma noção mais ou menos consciente de identidade 

individual e colectiva. Em resumo, é a maneira como nos concebemos enquanto 

indivíduos e seres sociais no mundo que, finalmente, definirá a relação e os laços que 

estabelecemos com a natureza e vice-versa. Elabora Clayton (2003): 

 

I propose that an environmental identity is one part of the way in which people 

form their self-concept: a sense of connection to some part of the nonhuman 

natural environment, based on history, emotional attachment, and/or similarity, 

that affects the ways in which we perceive and act toward the world; a belief that 

the environment is important to us and an important part of who we are. An 

environmental identity can be similar to another collective identity (...) in 

providing us with a sense of connection, of being part of a larger whole, and 

with a recognition of similarity between ourselves and others (45-6). 

 

Na realidade, hoje em dia, uma feroz divisão e especialização das várias áreas de 

valorização científica faz com que considerações semelhantes às de Merchant ou 

Clayton não ultrapassem, à primeira vista, os limites da sua área de competência 

especulativa. No entanto, a pluralidade de interesses académicos, numa perspectiva 

inclusiva e globalizante, principalmente nas ciências sociais e humanas, permite-nos, 

cada vez mais, a promoção de um espaço de reencontro interdisciplinar para debater 

todas essas questões. Afinal, repensar a relação da humanidade com a natureza, que é, 

no fundo, a base de toda a intervenção socio-ecológica, para além de ser um exercício 

fundamental na nossa actualidade, não deve conhecer fronteiras. Énesse sentido que os 

historiadores da cultura inglesa, vitoriana em particular, têm abordado mais 

recentemente a questão da natureza em alguns autores, poetas e artistas, nomeadamente 

da tradição romântica, contribuindo para uma abordagem holística em franca 

emergência que veio determinar a nova tradição ambiental no estudo da literatura e do 

pensamento vitoriano, numa perspectiva eco-crítica.
46

 

 No que diz respeito a William Morris e ao papel da natureza na sua obra, 

comentários mais recentes têm destacado, com alguma regularidade, tanto a chamada 

―ideologia verde‖, ou ecológica, presente na sua ensaística pelas artes e pelo socialismo, 

como a influência do seu trabalho enquanto artista e pensador no movimento ambiental 
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 Para a tradição emergente no término do séc. XX, cf. Jonathan Bate, 1991, Romantic Ecology: 

Wordsworth and the Environmental Tradition, Londres: Routledge; e The Songs of the Earth, Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press, 2000. Cf. ainda Karl Kroeber, 1994, Ecological Literary Criticism: 

Romantic Imagining and the Biology of the Mind, Nova Iorque: Columbia University Press; James 

MacKusick, 2000, Green Writing: Romanticism and Ecology, Nova Iorque: St. Martin‘s Press. 
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inglês, principalmente através da sua abordagem conservacionista à restauração de 

monumentos históricos através da ―Anti-Scrape‖. Assim, a maioria dos comentadores 

não falha em reconhecer, também, a importância do pensamento morrisiano na tradição 

dos estudos ambientais em geral e do ecosocialismo em particular.  

 Significativamente, foi a conclusão de A. L. Morton (1984) de que a conquista 

do território morrisiano pela esquerda marxista, fora, finalmente, satisfeita (45), que 

possibilitou, como vimos, não sem a pontual contestação, a abertura de um novo 

diálogo, mais ou menos à margem daquele primeiro campo de batalha, onde um 

elemento clássico na teoria morrisiana alcança uma atenção redobrada e um novo 

propósito: esse elementoé a ―natureza‖ e está profundamente associado à mais recente 

reinterpretação ecológica do pensamento morrissiano.  

 Na verdade, falamos de uma interpretação recente por oposição a outras 

abordagens ao pensamento morrisiano. No entanto, a percepção actual de Morris 

enquanto artista e socialista motivado, de maneira mais ou menos fundamental, por 

preocupações ambientais não é, em si mesma, também já o dizíamos, recente. Veja-se, a 

título de exemplo, o artigo de Nicholas Gould, ―William Morris‖ emThe Ecologist: 

Journal of the Post Industrial Age, de Julho de 1974, vários artigos da autoria de Patrick 

O‗Sullivan para a revista Journal of William Morris Society, nomeadamente, ―Struggle 

for the Vision Fair: Morris and Ecology‖, da Primavera de 1990, o já mencionado 

capítulo de Florence Boos em William Morris: Centenary Essays(1999), ―An Aesthetic 

Ecocommunist: Morris the Red and Morris the Green‖, ou o de Maria Dolores Eiras 

Dias, ―O Ambiente, o Património e a Questão Cultural em News from Nowhere‖, em 

William Morris: A Celebration of World Citizenship (1996). 

 Foi Raymond Williams, no entanto, um dos primeiros autores a articular a 

presença de Morris no discurso cultural ecológico contemporâneo, nomeadamente 

em―Socialism and Ecology‖ (1982), republicado, com Edição Verso (Londres), em 

Resources of Hope: Culture, Democracy, Socialism(1989), argumentando a favor da 

conjuntura teórica inicialmente proposta por E. P. Thompson, mas dando destaque às 

suas implicações ecológicas. De uma maneira geral, recapitulando a ideia central da 

defesa de Thompson, falamos de uma conjuntura que promove o encontro de duas 

correntes de primordial importância para o pensamento morrisiano, a romântica e a 

marxista, que terá resultado numa das operações culturais mais significativas da época e 

que se defende, ainda, como o mais actual pano de fundo na grande maioria das 

abordagens académicas à obra deste marxista controverso. 
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 A pergunta que falha em E. P. Thompson, na sua biografia crítica William 

Morris: Romantic to Revolutionary (1955), surge quase trinta anos depois em Williams 

e podemos traduzi-la da seguinte forma: como se coadunam as aspirações medievais, 

românticas, quase arcadianas, no pensamento de Morris, com uma teoria política 

socioeconómica que, na sua forma mais ortodoxa, sustentava a tese de que a pobreza se 

combatia com o aumento da produção? Com efeito, vimos anteriormente que Morris 

nunca foi um marxista ortodoxo, nem mesmo durante a sua passagem inicial pela Social 

Democratic Federation de H. M. Hyndman. Mesmo por isso, a grande questão da 

produção, essencial para o marxismo como para Morris, mesmo nos seus lúcidos 

devaneios pela Idade média, articula-se, não na pergunta marxista tradicional, ―quem 

são os trabalhadores?‖ mas antes, nesta outra: ―o que é o trabalho?‖ e, por extensão, ―o 

que deve ser produzido?‖. A resposta de Morris mantém a necessidade de um domínio 

sobre a natureza salutar e sustentável, vigoroso e próximo da cooperação, como 

resultado de uma das suas mais fiéis premissas: ―have nothing in your houses which you 

do not know to be useful or believe to be beautiful‖(―The Beauty of Life‖, 110;ênfase 

original). O exercício proposto por Williams de substituir, no axioma supracitado, o 

núcleo privado da casa pelas grandes superfícies comerciais resulta na equação dos 

princípios estético-socialistas de Morris com o que o autor de ―Socialism and Ecology‖ 

apelidou de ecosocialismo, ambos mantendo que o ainda actual sistema comercial 

capitalista não é apenas danoso para a vida humana (de cuja contínua exploração 

depende), mas responsável, também, por uma necessária promoção e financiamento da 

destruição da natureza (Williams: 1989, 216). 

 Ainda que alguns autores tenham vindo a reconhecer o poderoso contributo de 

Morris para o domínio dos estudos ambientais, inclusive invocando News from 

Nowhere na abordagem ao pensamento ecológico do autor, poucos procuraram uma 

assimilação mais directa entre esse particular contributo e os seus designs originais. 

 Preocupada com as implicações ecológicas do trabalho tipográfico de Morris, a 

investigadora Sara Wills (1996) trabalha, sobretudo, o ambiente social e cultural que 

terá impulsionado as nobres aspirações de Morris na promoção de um discurso para a 

preservação do meio ambiente nas molduras verdes e ondulantes da Kelmscott Press. 

Ao contrário de alguns comentadores na presente linha de discussão, mais receptivos a 

uma imagem fielmente ecocêntrica do artista, Wills argumenta que, em todas as suas 

possíveis manifestações, a questão ecológica de William Morris encontra a sua 

centralidade, em primeiro lugar e antes de mais, no ser humano. Assim, a autora procura 
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mostrar como a reacção contemporânea à paisagem industrial do século XIX tomou, 

muitas vezes, contornos mais gravosos numa profunda preocupação com questões de 

índole primeiramente social, como no caso das condições imediatas de trabalho.  

 Seguindo-se a uma discussão a nível nacional sobre a questão da beleza no 

ambiente urbano, inaugurado com o relatório de 1883 do chamado Select Committee on 

Public Walks, a agitação social e os movimentos culturais organizados em torno da 

necessidade dos espaços abertos e do rus in urbe, o ideal do jardim na cidade, 

contribuíram para a emergência de inúmeros projectos que procuraram seguir os 

modelos das vilas comunitárias e oficinas paternalistas de New Lanark de Robert Owen, 

Port Sunlight the W. H. Lever e da guila ruskiniana (Wills: 1996, 13). 

 Nos quase cem anos que se seguiram à edificação da primeira ponte de ferro, em 

1779, a construção da paisagem industrial britânica iniciou uma avalanche de 

transformações radicais na estrutura da sociedade, cujas repercussões não se sentiram 

apenas sobre a configuração do tecido urbano do país, mas também sobre todos os 

aspectos do quotidiano da população inglesa: dos seus hábitos de consumo à forma 

como se movem entre si e se movimentam no espaço; dos modo de produção à maneira 

como se concebiam, agora, os Homens enquanto cidadãos do mundo civilizado.
47

 

 Do domínio intelectual e artístico partem as respostas mais constrangidas com o 

estado emergente. Enquanto, por um lado, os Capitães da Indústria, como Thomas 

Carlyle veio denominar os industrialistas contemporâneosem Past and 

Present,concebiam a expansão da metrópole, de norte a sul e a oeste, com a proliferação 

de fábricas e a adaptação do território aos sulcos ferroviários, aos extensos canais e às 

grandes pontes de ferro, como medidas válidas e necessárias na transição para a vida da 

nova civilização progressista, outros revelaram-se mais inquietados com as implicações 

morais de subjugar a natureza às amarras da tecnologia e de interesses corporativos. É 

nesse ambiente hostil e controverso que brotam as principais formulações de Morris, 
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chamada ―cintura verde‖. 
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cujas ideias-chave no que concerne, directamente, a arte e a natureza se impõe destacar 

antes de qualquer exame mais aprofundado à sua obra nas artes visuais. 

 Morris vivia profundamente convicto de que, sob o sistema capitalista, a 

humanidade estaria sempre privada de usufruir da verdadeira beleza, do poder 

reconfortante e tão completo da natureza, não só porque era exigido do sistema o direito 

limitado da posse individual de terra, como era (ou é, enfim) do carácter próprio do 

capitalismo a total exploração dos recursos humanos e ambientais que o mantêm vivo. 

Para Morris, as desigualdades sociais estão, por isso, directamente relacionadas com 

carências ambientais. ―Why should one third of England be so stifled and poisoned with 

smoke‖ questionou-se o próprio, num artigo de 1884, ―that over the greater part of 

Yorkshire (...) the general idea must be that sheep are naturally black? and why must 

Yorkshire and Lancashire rivers run mere filth and dye? (―Why Not?‖ MIA) 

 Era, pois, o lucro, responde imediatamente, que forçava todos esses crimes 

contra a vida e a decência humana. Com efeito, no entender de Morris, a própria ideia 

de sociedade urbanizada é um artefacto artificial, largamente sustentado pelos 

promotores do capitalismo industrial. Em suma, era a procura pelo maior lucro que 

atraía mulheres e homens, dizia Morris, ―into enormous unmanageable aggregations 

called towns‖ (―How we Live‖, 29), forçando-os a existências fatigantes e, não raro, 

miseráveis, tomando-se o exemplo cru da expansão de East-End, em Londres.  

 Dizíamos antes que, para o socialista, a civilização ocidental encontrava-se num 

impasse histórico perante uma capacidade de acumulação de riqueza e um controlo 

sobre a natureza sem precedentes. Ainda assim, o uso que Morris idealizava para essa 

mestria humana sobre o meio natural não era o simples aproveitamento dos seus 

recursos. Na verdade, quando o artista defendia que a humanidade tinha os meios e a 

capacidade para conquistar a natureza, fazia-o de maneira a invocar, antes de mais, a 

aptidão humana para manter um controlo sustentável sobre essa conquista. ―Wealth‖, 

insistiu Morris, ―is what Nature gives us and what a reasonable man can make out of the 

gifts of Nature for his reasonable use‖ (―Useful Work‖, 149).Implícito no emprego do 

termo ―razoável‖, agora traduzido, está o apelo a uma relação entre o ser humano e o 

seu meio natural que se reveja sólida e sustentável, equilibrada e não exploradora.  

 Como sugere a maioria dos autores, fruto de uma infância e juventude em 

solitária contemplação e descoberta do mundo natural, o prazer de Morris na natureza e 

o seu conhecimento de vida vegetal e animal vieram a revelar-se, mais tarde, 
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importantes fontes de inspiração no seu trabalho com estampados e papéis-de-parede, na 

decoração de interiores.  

 

 

 

 

 

No seu artigo de 2002, Stephen E. Eisenmann argumenta, persuasiva e sobriamente, a 

favor de uma primeira influência de alguns botânicos e naturalistas, históricos e 

contemporâneos, sobre o pensamento de Morris, antes ainda da sua total dedicação a 

John Ruskin a partir de 1853: nesse sentido, são sugeridos autores como Plínio Segundo 

(23 d.C. – 79 d.C.), John Gerald (1545 – 1612) e William Cobbett (1763 – 1835).A 

apreciação de Eisenmann é especialmente merecedora da nossa atenção pela tentativa 

original de abordar certas e determinadas implicações sociais nos designs de Morris, na 

qual se insinua, inclusive, uma aproximação à abordagem ecológica mais recente ao 

pensamento do designer. Observa o mesmo autor que ainda em tenra juventude Morris 

já tomava os passos dos especialistas na sua observação de plantas, árvores locais e vida 

animal, cuja presença era recorrente na sua obra, nomeadamente em estampados como 

Brother Rabbit (1882) e Strawberry Thief (1883). O autor destaca estes dois exemplos, 

sobretudo: ―for their humour, animation, and fidelity to nature‖ (Eisenmann: 2002, 20). 

Figura 8. Strawberry Thief. Estampado, 1883. Victoria & Albert Museum, n.º T. 586-1919. 

Fonte: www.vam.ac.uk. 
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 O que é realmente central na abordagem de Eisenmann é o reconhecimento de 

que, adjacente à paisagem concentrada dos arredores rurais de Walthamstow, terra natal 

de Morris, estalava o dramático desenvolvimento e, num futuro próximo, o rápido 

agravamento do conflito de classes, à medida que se anulavam direitos comuns sobre a 

propriedade pública. Escreve Eisenmann: ―[c]ommon rights to the forests, fields and 

pastures (...) were largely ended by acts of parliament in 1843, 1846 and 1848‖ (ibid., 

30). Assim, enquanto a natureza correspondeu, sem dúvida, à fonte mais profícua de 

modelos de genuína beleza, cujos exemplos viriam a revestir o mundo morrisiano do 

sonho e da fantasia durante toda a sua vida de artista e poeta, tidos no seu contexto, 

muitos designs da autoria de Morris também ilustram, no sentido mais preciso do termo, 

o conflito social e político que tomava lugar durante a sua infância e juventude. 

 Defende Eisenmann que Morris não era apenas um observador atento da 

natureza, mas, principalmente, um dos seus alunos mais dedicados, o que é 

especialmente verdade no que diz respeito ao cuidado que Morris vai dedicar aos rios e 

cursos de água londrinos como um dos seus principais motivos: é nesse sentido que o 

autor enumera estudos como Cray, Evenlode, Kennet, Medway, Wandle, Wey e 

Windbrush, assim nomeados em honra aos tributários do Tamisa, que singularmente 

retratam, nas suas linhas ondulantes, a principal corrente de cada rio e, nas suas 

pequenas ramificações, ―the organic debris carried along by the water‘s flow‖ (ibid., 

21). No que diz respeito ao alcance do presente capítulo, são duplamente significativas 

essas representações das águas do rio, uma vez que denotam fortes laços com o 

imaginário estético do seu utopismo e com News from Nowhere em particular. Em 

1894, escrevia Morris com toda a sua autoridade de visionário e artista: 

 

It is the province of art to set the true ideal of a full and reasonable life before [man], a 

life to which the perception and creation of beauty, the enjoyment of real pleasure that 

is, shall be felt to be as necessary to man as his daily bread, and that no man and no set 

of men, can be deprived of this except by mere opposition, which should be resisted to 

the utmost. (―How I Became a Socialist‖, 383) 

 

Morris não concebe a arte apenas como algo que tem o poder fundamental de trazer o 

ser humano de volta à natureza, na sua mais genuína expressão enquanto trabalho ou 

labor humano, como também apela ao seu papel distinto, activo e político na sociedade 

do mundo presente, invocando o potencial utópico da arte para expor novas concepções 

e ideais de vida: implícito neste discurso está a possibilidade da alternativa desenhada 

pela própria utopia e que, no caso de Morris, toma a forma particular da alternativa 
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comunista. Nesse sentido, encontramos um importante exemplo da capacidade de 

Morris para invocar o Tamisaem Wandle, estampado de 1884. 

 

 

 

 

 

Formalmente inspirado, acredita-se, num veludo italiano do término da Idade Média, 

adquirido pelo Victoria and Albert Museum em 1883 (Thompson: 1977, 127), a 

preparação de Wandle teve lugar nas oficinas da Morris & Co. em Merton Abbey, onde 

passa o curso do actual tributário. O seu design é estruturalmente composto por três 

camadas distintas de uma vegetação vasta e fluida, de maneira a criar a ideia de textura 

e de crescimento, ao mesmo tempo em que a folhagem, de camada para camada, se vai 

tornando cada vez mais rica e frondosa até chegar à superfície. Na escolha de tintas de 

base vegetal, por oposição à anilina ou ao corante mineral mais em voga na época 

(Crane: 1911, 24), Morris foi capaz de recriar, em Wandle, uma coloração muito mais 

orgânica, começando por cobrir todo o pano de fundo com o corante azul-índigo, 

Figura 9. Wandle. Estampado, 1884. Victoria & Albert Museum, n.º CIRC. 199-1934 

Fonte: www.vam.ac.uk. 
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clareando as áreas que seriam de permanecer em branco ou, então, num tom mais suave 

de azul, e optando pelo sistema de impressão manual, com blocos de madeira, que 

permitiam a aplicação individual das cores em cada secção.
48

 Numa curiosa mistura de 

motivos formais (as linhas em diagonal) e o detalhe naturalista, o resultado é a alusão 

convincente a um rio sinuoso, de vegetação abundante, cuja força e ondulação são, 

ainda, reforçadas por pequenas linhas que enfatizam a ideia de movimento a partir de 

dentro dos próprios caules em tons rosados. Efeito muito semelhante encontra-se em 

Windrush, de 1883. 

 

 

 

 

 

Trabalhado na mesma técnica de impressão com placas de madeira gravadas em relevo, 

o estampadosugere a assimilação harmoniosa entre a vegetação e a água do rio ao 

adoptar toda uma mesma tonalidade de azul celeste e detalhes ricos em tons de terra que 

suavizam a justaposição dos elementos. 

                                                 
48

Cf. Paul Thompson, 1977, The Work of William Morris, Londres: Quartet Books Limited; e Lucia van 

der Post, 2003, William Morris and the Morris & Co., Londres: V&A Publications/Arthur Sanderson & 

Sons Ltd.Para o ponto de vista do próprio Morris sobre a técnica da pintura em blocos de madeira, veja-se 

a palestra de 1881 ―Some Hints on Pattern-designing‖, produzida em Morris, 2004, News from Nowhere 

and Other writings, Londres: Penguin Classics, 257-283. 

Figura 10. Windrush. Estampado, 1883. Victoria & Albert Museum, n.º T. 617-1919.  

Fonte: www.vam.ac.uk. 
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 Ao baptizar os presentes modelos com nomes de tributários do Tamisa, Morris 

não está apenas a promover o debate sobre o que vimos ser a necessidade de uma 

relação mais sustentável entre o ser humano e a natureza. Mais ainda, no contexto da 

sua própria teoria sobre a adequada função das artes na sociedade actual, ou do presente, 

podemos conceber esta sua representação dos afluentes no quadro de uma verdadeira 

narrativa do inconformismo, que antevia a mudança para além da mera aspiração. 

  Através das memórias e cartas do próprio Morris, sabemos que o rio Wandle, 

por exemplo, que servira de inspiração mais imediata ao estampado homónimo, pouco 

recordava aquele idealizado pelo artista. Numa carta a John Ruskin, Morris esclarece: 

 

I need not say that I should be very glad to see you at our place at Merton Abbey: 

though I fear it would be a grief to you to see the banks of the pretty Wandle so beset 

with the horrors of the Jerry-builders: there is still some beauty left about the place 

however (...) I am doing my best to keep the place decent (Collected Letters ii, 186-7) 

 

As ilustrações de Morris na presente categoria, referente aos rios, vêm traçar um 

contraste realmente chocante com um Tamisa cada vez mais contaminado, na sequência 

do aumento das descargas sépticas nas águas do rio e de um drástico acréscimo da 

população londrina entre os séculos XVIII e XIX.
49

 No fundo, imagens semelhantes às 

de Wandle são, essencialmente, canteiros viçosos de uma outra natureza. Os elementos 

que, do seu conjunto, poderíamos considerar utópicos são, como em toda a arte utópica 

que seja fundamentalmente conceptual, aqueles que permitem à testemunha visual 

construir um ideal para além do objecto representado, de valor e potencial semelhante 

ao do discurso revolucionário. Por outro lado, uma vez que, no caso particular de 

William Morris, estamos a lidar com a obra de um designer de interiores, cuja 

preocupação mais imediata é tanto com o conteúdo da mensagem como com a função 

do objecto criado, a delicada tarefa de ―ler‖ a utopia na sua obra plástica deve sempre 

contar com o contexto situacional desta, o mundo presente em que o objecto se torna 

funcional. Por isso mesmo, o elemento utópico nos presentes designs prefigura-se 

enquanto símbolo desse ideal para onde a arte nos transporta: eles não são, em si 

mesmo, utopias. Com efeito, foi Morris quem também escreveu:  

 

                                                 
49

 Cf. Stephen Halliday, 2001, The great stink of London: Sir Joseph Bazalgette and the Cleansing of the 

Victorian Metropolis,Gloucestershire: The History Press; Michelle Elizabeth Allen, 2008, Cleansing the 

City: Sanitary Geographies in Victorian London, Ohio: Ohio University Press. 
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You may be sure that any decoration is futile, and has fallen into at least the first stage 

of degradation, when it does not remind you of something beyond itself, of something 

of which is but a visible symbol (―Some Hints on Pattern-designing‖, 260). 

 

Embora possamos relacionar o comentário supracitado com o objecto imediato da 

exposição de Morris, ou seja, o assunto ou motivo do design, não ignoremos a 

intimidade com que matérias sociais e artísticas se encontram, desde sempre, nos 

escritos do poeta. Na verdade, a maneira como Morris incorpora analogias e vocabulário 

referentes à prática directa das artes nas suas palestras sobre o comunismo e a sociedade 

pode ser, efectivamente, identificada nos seus projectos visuais. A título de exemplo, 

voltemo-nos para Cray, um outro modelo retirado do Tamisa, mais uma vez 

mencionado por Eisenmann. 

 

 

  

 

Nesse estampado de 1884 deparamo-nos com os tons quentes de rosa e vermelho 

carmim, com detalhes a negro e amarelo, num padrão onde vistosas peónias em flor 

contracenam com um intricado fundo negro onde a própria textura do rio ganha forma 

nos caules serpenteantes e em pequenas ramificações entrelaçadas. Contrariamente à 

formalidade conspícua de Wandle ou Windrush, este segundo design é particularmente 

curioso na sua subtil manipulação do movimento das flores, dos ramos e de caules mais 

Figura 11. Cray. Estampado, 1884. Victoria & Albert Museum, n.º T. 613-1. Fonte: www.vam.ac.uk. 
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finos. Com efeito, é possível que estejamos perante um tratamento muito mais 

consciente da ideia de crescimento, não só no que concerne o assunto do design em si 

mesmo (isto é, as flores), mas também no que diz respeito ao efeito visual geral do 

padrão: por outras palavras, Cray permite-se alongar sobre diferentes etapas do 

desabrochar das várias espécies de flores que o compõem, criando, simultaneamente, a 

ideia de um crescimento gradual, muito mais harmonioso, delicado e inclusivo do que o 

que assistimos em Wandle.  

 Vale a pena recordar que num dos seus artigos sobre a ornamentação, que é 

também um dos mais técnicos, Morris não só insiste que o artífice deve evitar o vago e 

o abstracto como reafirma:  

 
Rational growth is necessary to all patterns, or at least the hint of such growth; and in 

recurring patterns, at least, the noblest are those where one thing grows visibly and 

necessarily from another‖ (―Some-Hints‖, 278).  

 

Em Cray é manifesto o regresso de Morris a uma narrativa pela sustentabilidade e, 

nesse sentido, a declaração imediatamente citada pode ser entendida como um 

comentário quase directo ao estampado: na representação visual do tributário, implícita 

na ideia de crescimento natural, encontramos, finalmente, a necessidade de repensar 

uma utilização sustentável dos cursos de água de maneira a permitir que aquela beleza 

natural floresça. Por outro lado, é possível identificar no passosupracitado o princípio de 

uma metáfora ilustrativa do problema do progresso e do desenvolvimento de novas 

fases, ou etapas, do ser social, que Morris vai continuamente associar à necessidade do 

reconhecimento do passado, dos ideais que nele se elevam e que a partir dele se 

transformam para dar à vida que dele floresce o necessário sentimento de esperança, da 

possibilidade de aperfeiçoamento. Aqui encontramos o primeiro sinal da utopia.  

 A utopia centraliza, no seu mais íntimo, uma preocupação perene com a 

humanidade. Da mesma maneira, tanto a necessidade de conceber possibilidades, ou 

alternativas, à actual arrumação do mundo como o profundo terror e desespero que leva 

à negação dessas possibilidades encontram fundamento na natureza humana, nos 

mecanismos que o Homem é capaz de criar para avançar ou regredir, para se defender 

das hostilidades ou atacar em toda a sua pujança. Nesse sentido, não é difícil perceber 

porque até os melhores designs de Morris, absolutamente dedicados, numa primeira 

análise, à natureza, são facilmente rejeitados das premissas da utopia enquanto 
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deleitosas e encantadoras fantasias de jardins medievais. No entanto, essa não é uma 

perspectiva que se possa aceitar tão facilmente.  

 A abordagem mais recente ao potencial ecológico do pensamento morrisiano 

está seriamente alicerçada no facto de que, para este artista: ―those who are to make 

beautiful things must live in a beautiful world‖ (Beauty of the Earth, 23). A favor de tão 

poderoso princípio, e através dos seus designs, Morris procurou partilhar e enobrecer o 

vislumbre de uma possibilidade existencial futura com a sua audiência, apelando aos 

sentidos mais perceptivos desta. A partir daqui poderíamos perguntar se quando falamos 

nos elementos utópicos nas artes decorativas de William Morris, podemos ou não estar 

perante uma arte utópica. Essa é uma questão essencial à nossa presente investigação 

uma vez que está intimamente relacionada com as bases estéticas da utopia morrisiana 

como enunciada em News from Nowhere. 

 Richard Noble, na sua magnífica antologia Utopias (2009), onde reúne uma 

larga gama de textos centrados na questão utópica na arte modernista e pós-modernista, 

questiona-se se podemos ser induzidos a pensar que o impulso utópico, como Bloch, por 

exemplo, o teorizou, está presente em toda a feitura da arte, na medida em que 

assumimos que toda a arte se dirige ao projecto geral de fazer um mundo melhor 

(Noble: 2009, 12). O autor cita Theodor Adorno (1903 – 1969) quando diz: ―works of 

art, even literary ones, point to the practice from which they abstain [enquanto objectos 

construídos daquela forma eminente, elevada, abstraída da realidade social]: the creation 

of a just life‖ (ibid., 13). No entanto, nunca toda a arte poderia ser utópica, pois isso 

implicaria a oclusão da própria categoria da utopia como tropo ou enquadramento. Da 

mesma maneira, adianta Noble, não podemos falar em estéticas utópicas, uma vez que 

não é possível a construção de uma única estratégia estética que seja comum a toda a 

arte que exige mais daquele ideal da beleza. Contudo, existemmodelos onde a arte 

utópica se expressa de maneira mais recorrente, como o modelo arquitectónico, o 

manifesto ou as acções colaborativas em pequena e grande escala (ibid.): o que deve 

definir a arte como utópica é, então, a tentativa inerente à lógica interna da obra de arte 

para moldar a tensão entre uma crítica constante do presente e um futuro hipotético ou 

idealizado. Nesse sentido, adianta Noble, o impulso utópico na arte está intimamente 

relacionado com a estratégia estética da modelação: de uma forma ou de outra, directa 

ou indirectamente, a arte utópica postula modelos de mundos alternativos, isto é, 

promove possibilidades (ibid., 14).  
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 Seguindo a presente análise de algumas obras de Morris, podemos recuar à 

pergunta de Noble e argumentar que, dentro de um discurso sobre a séria necessidade de 

uma relação mais sustentável entre a humanidade e a natureza, Morris foi capaz de 

prever alguns elementos próprios à sua utopia nas suas obras plásticas e decorativas: 

garantidamente, não se trata de imagens amadurecidas da sociedade futura, em todos os 

seus minuciosos detalhes, mas preenchem, ainda assim, todos os requisitos estipulados 

por Morris (e por Noble) para corresponderem a uma arte que exerce uma função 

revolucionária, activa na sociedade presente. Mais ainda, uma vez que falamos em 

decoração de interiores, as concepções ideais de Morris reivindicam um espaço muito 

concreto no seio do espaço vivido real: nos seus papéis-de-parede, o artista encontrou o 

equilíbrio entre símbolo, aspiração e retórica social, sem pôr em risco a beleza, numa 

declaração directa contra o status-quo. 

 Optámos por concentrar a nossa atenção naqueles designs de William Morris 

cuja referência ao rio de Londres é, porventura, mais conspícua, uma vez que são esses 

que mais eficazmente nos lançam sobre o domínio da utopia propriamente dita. Com 

efeito, também em News from Nowhere discernimos a constante preocupação do 

utopista com o vigor e a robustez da natureza que melhor se coaduna com o que vimos 

ser o seu discurso socio-ecológico. Como argumenta o historiador ambiental Patrick 

O‘Sullivan:  

 

the clarity of the London Thames in News from Nowhere is a sign that upstream not 

only has agriculture become less wasteful of nutrients and of soil, and not only are 

human wastes no longer dumped in the rivers indiscriminately, but somewhere there are 

forests. Birds of prey have become much more common in a well-tended landscape free 

of biocides. Monoculture is no longer practiced, crops are rotated, and fruit trees are 

planted amongst the corn, in fields no longer dedicated to the use of heavy machinery. 

(O‘Sullivan: 1990, 7-8) 
 

Na obra, quando William Guest acorda na Londres do futuro, é o encontro primeiro e 

imediato com o Tamisa que vai definir o tom para o romance que começa a florescer. 

Com efeito, poder-se-ia dizer que a presença de um rio fulgurante, coberto da mais 

pitoresca vegetação, pontua todo o romance. Simbolicamente, o leitor testemunha, com 

o visitante, o renascer do novo dia, o renascer social, e é sempre na presença da água 

que é representada a origem, a fertilidade e a purificação. 

 A imagem é a de uma manhã ensolarada de inícios de Junho, quando os pardais 

mais madrugadores soltam, a medo, as primeiras notas e melodias. Guest aprecia a 
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paisagem de olhos postos sobre a margem do rio, ainda que não inteiramente convicto 

de que a imagem não seja uma armadilha dos sonolentos sentidos; ele comenta: ―though 

there was a bridge across the stream and houses on its banks, how all was changed‖ 

(Morris, News from Nowhere, 48).O viajante da Inglaterra de finais do século observa 

como em ambas as margens se levantavam, agora, algumas casas, ―low and not large‖, a 

pouca distância da água: ―they were mostly built of red brick and roofed with tiles, and 

looked, above all, comfortable, and as if they were, so to say, alive and sympathetic 

with the life of the dwellers in them‖ (ibid.). Um amplo jardim estendia-se diante do 

pequeno conjunto de casas pitorescas, ―going down to the water‘s edge, in which the 

flowers were now blooming luxuriantly, and sending delicious waves of summer scent 

over the eddying stream‖ (ibid., 49). É numa mesma atitude de contemplação, genuína 

curiosidade e da mais profunda surpresa que Guest vai tomando parte nas actividades 

diárias daqueles homens e mulheres com quem rapidamente trava conhecimento, 

observando os seus costumes, comentando novas e estranhas atitudes, aparências 

curadas por uma vivência ao ar livre, ligeiros carinhos entre irmãos e amigos, numa 

palavra: partilhando, na sua qualidade de visitante curioso, do seu quotidiano.  

 Depois de aprender um pouco mais sobre a História e a organização da nova 

sociedade, ou seja, depois de discorrido o diálogo socrático, ainda que sempre no tom 

engenhoso à guisa de Thomas More, segue o segundo reencontro directo com a 

natureza, quando Guest é convidado para uma excursão pelo Tamisa. Assim, é na 

segunda parte do romance que o principal curso de água londrino exerce o seu papel 

fundamental na obra, servindo de pano de fundo para a derradeira aventura estética que 

permitirá a William Guest descobrir e descrever a beleza e as maravilhas da paisagem 

natural, apenas muito suavemente pontuada pela presença humana, ao seu público leitor.  

 Tal como os projectos plásticos do artista, também as descrições de Guest 

antecipam o que Morris cria ser o verdadeiro triunfo da humanidade sobre a natureza 

(neste caso concreto, estritamente marcado pela beleza e sustentabilidade da sociedade 

alternativa), criando um insuportável contraste com a terrível desfiguração da Inglaterra 

industrial. Mais uma vez, exibindo os seus melhores dotes enquanto poeta e designer, 

Morris vai construir imagens literárias absolutamente deleitosas, tanto do ponto de vista 

da representação como da cadência frásica: ―on the left hand‖, diz-nos Guest, durante a 

viagem, referindo-se à margem do rio: 
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a very pretty little village with some old houses in it came down to the edge of the 

water, over which was a ferry; and beyond these houses the elm-beset meadows ended 

in a fringe of tall willows, while on the right hand went the tow-path and a clear space 

before a row of trees, which rose up behind huge and ancient, the ornaments of a great 

park: these drew back still further from the river at the end of the reach to make way for 

a little town of quaint and pretty houses, some new, some old, dominated by the long 

walls and sharp gables of a great red-brick pile of building, partly of the later Gothic, 

partly of the court-style of Dutch William, but so blended together by the bright sun and 

the beautiful surroundings, including the blue river. (NFN,169-70) 

  

Num cenário repleto de rios sinuosos e de vastos milheirais, seguindo o curso do 

Tamisa, Nowhereé um lugar onde se sente profundamente a marca da vida humana. 

Assim comenta William Guest, durante a sua viagem de barco: 

 

We passed by several fields where haymaking was going on (...) [though] I could only 

notice that the people in the fields looked strong and handsome, both men and women, 

and that so far from there being any appearance of sordidness about their attire, they 

seemed to be dressed specially for the occasion – lightly, of course, but gaily and with 

plenty of adornment. (ibid., 185) 

 

Na Londres do futuro, a paisagem ―urbana‖, dizia Morris, ―[is] as beautiful as the 

woods, as elevating as the mountain-sides‖ (―The Lesser Arts‖, 254). 

 Em Nowhere, e através da forma utópica, Morris viu a oportunidade de construir 

a imagem do que seria o resultado positivo de uma verdadeira cultura da natureza, tal 

como o próprio autor a havia projectado nos seus designs, seja no papel-de-parede, nos 

estampados, seja nos variados têxteis. Foi em torno desses projectos no âmbito das artes 

visuais, nomeadamente naqueles que invocavam o leitmotiv do rio e todas as imagens 

que este encerra, ou antes, que se desenvolvem quase ―espontaneamente‖ a partir dele, 

que Morris começou por desenvolver o que se viria a tornar um vector essencial na 

construção da sua utopia, isto é, a consciência da necessidade social da beleza. Com 

efeito, no futuro, como perspectivado por Morris,todos os aspectos da vida social, que é 

dizer humana, devem usufruir do garante da beleza que, por issomesmo, não pode estar 

agrilhoada a noções que a elevem ao mundo do transcendental. Se o ser humano possui 

qualquer pretensão de ultrapassar a degradação moral e material a que está sujeito sob o 

jugo da produção e das exigências do capitalismo industrial, então deverá almejar a 

beleza em todas as facetas da sua experiência social. É, de facto, para esse incentivo, 

para esse estímulo do desejo, por assim dizer, que os designs naturalistas de Morris 

estão, primeiramente, canalizados. Por outro lado, a principal condição para a 

humanidade alcançar aquele lugar realmente belo, que, ecoando a Kallipolis socrática, 
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se reveste, fundamentalmente, de uma profunda justiça, ainda que não legislada, é a 

consumação do poder colectivo da comunidade para a produção livre de compulsão 

daqueles artefactos que compõem a vivência em sociedade. Por esse mesmo motivo, 

quando falamos na utopia estética de William Morris, não é apenas o aspecto exterior, 

mais formal, da beleza, manifesta na própria face da terra, que temos de trazer a 

diálogo. Finalmente, há ainda a questão do carácter estético daqueles que vemos 

deambular por jardins tão bem cuidados, as peculiaridades que deles fazem criaturas 

verdadeiramente alienígenas e sem eco no mundo real de Guest (que é, também, de 

certa maneira, ainda o nosso). Perguntemo-nos, pois, quais as condições que os tornam 

tão unicamente felizes, quais os factores que ditam a lei da necessidade, quais os 

fundamentos que justificam as suas instituições ou a falta delas; numa palavra, como 

teve lugar a mudança depois da mudança, como tão eloquentemente o dissera John Ball, 

e como é que o lugar belo, que é também o lugar bom, é experienciado pelos seus 

habitantes de maneira a tornar-se a verdadeira eutopia. 
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Capítulo 5 

O binómio Utopia e Arte, ou a promessa da Beleza na sociedade livre 

 

 

 

 

 

  

 

Rejeite-se o lugar-comum da quimera. A eutopia (o lugar bom) exige um recomeço, 

mas ao arquitecto utópico só lhe é permitido um número muito limitado de combinações 

das várias ferramentas que efectivamente controla. Essas existem no seu presente de 

indivíduo singular inscrito na comunidade e, sob qualquer outra forma, fazem parte do 

seu passado enquanto espécie. São também essas ferramentas que amortecem o seu 

contacto com o futuro, tornando-o mais manobrável, menos assustador, mais ou menos 

provável. Elas garantem a continuidade da História por meio de sua própria 

transformação. As ferramentas são como as necessidades: são, na verdade, o produto 

imediato delas e por isso manifestam uma frieza implacável perante a assegurada 

fatalidade da sua antiga forma. Hoje, talvez, mais do que nunca.  

 O progresso, diríamos nós, numa era em que todos os meses saem novos 

modelos de qualquer coisa, o último sempre mais avançado do que o anterior, mais 

rápido, mais leve, mais inteligente, mais autónomo, ou seja, cada vez mais humano, ou 

humanizado, faz-se do percurso de vida cíclico de ferramentas; dizemos cíclico porque 

elas nunca morrem mas, antes, ressuscitam numa outra forma. No actual sistema 

capitalista, principalmente, o ser humano não se imagina sem elas. A totalidade fechada 

da ideologia do capitalismo, como a de todas as ideologias, assim o exige. 

 Foi contra a artificialidade da ideologia tornada ―verdade‖ que Morris, sempre 

desdenhoso da ortodoxia, o menos religioso dos poetas britânicos, disse-o Frye (1965), 

procurou traçar uma linha de progresso diferente: ―all progress‖, escreveu o socialista, 

em 1885, em parceria com E. Belfort Bax, ―involves a backward as well as a forward 

movement‖ (Morris e Bax, ―Manifesto of the Socialist League‖ MIA). O passado 

carrega as sementes da mudança que o traz até ao presente e à passagem para o futuro. 

Essencialmente, ideias reaccionárias acorrentam-no, perpetuam os seus erros e falácias, 
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são as ideologias da ―falsa consciência‖, enquanto ideias revolucionárias o transformam. 

Morris esclarece, na mesma fonte: 

 

[in] every distinctive stage of progress (...) the new development returns to a point 

which represents the older principle elevated to a higher plane; the old principle 

reappears transformed, purified, made stronger, and ready to advance on the fuller life it 

has gained through its seeming death. As an illustration (imperfect as all illustrations 

must be) take the case of advance (...) on a spiral[:] the progress of all life must be not 

on the straight line, but on the spiral. (―Manifesto‖ MIA) 

 

Sob a bandeira da facção marxista de Hammersmith, à qual pertencera durante mais de 

uma década, Morris apelou sempre à educação e organização do operariado. Nesse 

sentido, inaugurou e financiou jornais socialistas,distribuiu-os pelas ruas e fábricas, 

organizou e participou em conferências de Norte a Sul do país. Também na sua obra, 

visual, literária, de ficção e não-ficção, o utopista criticava, incessante, a racionalidade 

capitalista e condenava os seus efeitos perniciosos sobre a qualidade da vida humana, a 

relação entre o Homem e a natureza e a saúde das artes. Foi na sequência da sua censura 

ao capitalismo e ao urbanismo industrial que princípios fundamentais da estética 

morrisiana se formalizaram. Não obstante, chegados ao século XX, com o surgimento 

da Escola de Frankfurt e das estéticas críticas personificadas, quase exclusivamente, na 

pessoa de Herbert Marcuse (1898 – 1979) e de Theodor W. Adorno (1903 – 1969), 

William Morris, o utopista e pensador das artes, passa a ocupar um lugar muito 

marginal no plano para a construção de uma estética revolucionária marxista. 

Relembrando o trabalho que tem sido desenvolvido, mais recentemente, nesse sentido, o 

artigo de Bradley J. Macdonald (2011) sobre a tradição estética latente no Socialismo 

ecológico de Morris e H. Marcuse toma um passo decisivo rumo à reivindicação de 

Morris enquanto figura teórica na teoria marxista ocidental, ultrapassando, em aspectos 

centrais, a análise, sempre dominante, de E. P. Thompson em Romantic to 

Revolutionary (1955). Todavia, ―Morris after Marcuse: Art, Beauty, and the Aestheticist 

Tradition‖, artigo publicado na revista The Journal of William Morris Societyem 2011, 

permanece uma tentativa praticamente isolada de trazer aquele romântico, poeta e 

designer de finais do século a um diálogo produtivo com as importantes narrativas 

estéticas do modernismo e do pós-modernismo. Finalmente, mantém-se o veredicto do 

próprio Thompson e a noção de que Morris não terá enfatizado suficientemente o papel 

ideológico da arte na acidentada História da humanidade (P. Thompson: 2011, 657).  



127 

 

 É em desafio aessa ideia final e concludente que o presente capítulo se prepara 

para resgatar a utopia e a teleologia estética morrisiana de modo a que nos seja 

permitido pensar com mais clareza o lugar ocupado por William Morris num debate que 

tem cuidadosamente em conta o papel do artefacto artístico nos fundamentos 

sociológicos do Homem e que exige da arte uma função primordial na construção da 

alternativa ao actual estado de crítica, instigador da própria necessidade utópica. 

Também por isso, compreender a estética da utopia morrisiana em todas as suas 

possibilidades implica, antes mais, que nos debrucemos mais profundamente sobre a 

questão das teorias estéticas marxistas do advento do mundo pós-moderno, só depois 

transportando esse debate para uma análise mais detalhada de News from Nowhere e seu 

importante contexto. Comecemos pelo princípio, que é, realmente, o fim.  

 Em A Estética, de 1994, falando das teorias estéticas do século XX, o filósofo 

francês Denis Huisman invoca o clima de guerra iminente que antecipa o seu 

surgimento e justifica o seu pessimismo no ―totalitarismo da produção‖ que se instala e 

desenvolve com o rápido avanço das sociedades industriais (Huisman: 2013, 63). De 

uma maneira geral, avança o autor, o que essas estéticas vêm advogar é a libertação 

daquela ―dimensão negadora e utópica‖ da arte, identificando-a como crítica daquilo 

que ela é ou representa (ibid.). Huisman elabora: 

 

No consenso geral que petrifica a História, a arte é o único embrião crítico, que a 

ideologia dominante, confundindo-se com a realidade, vai mistificar, mercantilizar, 

reduzir, integrar por todos os meios (ibid.) 

 

Na introdução do seu artigo ―The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction‖, 

Walter Benjamin (1892 – 1940), outra importante figura que associamos à escola 

germânica da Teoria Crítica, adianta que teses sobre a arte do proletariado ou de uma 

sociedade sem classes, bem como estudos ou hipóteses sobre o desenvolvimento da arte 

em certas e determinadas conjunturas sociais e políticas, se têm tornado importantes 

armas contra o uso de conceitos estéticos tradicionais, como a criatividade e o génio, 

pela ideologia dominante (Benjamin: 2007, 218). A escrever na sequência da subida de 

Adolf Hitler ao poder, pois recorde-se que o artigo surge, pela primeira vez, na França 

de 1936, o filósofo, que é também judeu e comunista, está a referir-se, muito 

directamente, ao Fascismo.  

 Antes de mais, evocar a estética benjaminiana antes de avançar numa análise 

mais profunda da utopia morrisiana ajudar-nos-á a colocar alguns conceitos-chave em 
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perspectiva. Falamos, por exemplo, da ideia da reprodutibilidade, da necessidade da 

máquina na produção e transmissão de cultura, da qualidade do artefacto na sua relação 

com o consumidor e dos conceitos de tradição, utilidade eidentidade do artista. De uma 

maneira mais ou menos expressa, sem dúvida subdesenvolvida face à teorização 

posterior, muitos desses temas já ocupam lugar no pensamento estético morrisiano. 

Todavia, é em News from Nowhere que Morris vai fazer a apologia da arte como 

ferramenta para superar a tautologia ideológica, construindo, na base do romance 

utópico, as condições específicas que permitem à arte movimentar-se e defender-se da 

redundância com que o capitalismo a tem tratado. Por agora, regressemos a Benjamin. 

 A principal contenda da estética benjaminiana é com a perda da ―aura‖ da obra-

de-arte dadas as infinitas possibilidades abertas pela reprodução tecnológica. O autor 

sumariza, em parte, o seu argumento na conclusão da segunda secção do artigo, como 

identificada na edição de Hannah Arendt de 1968: 

 

One might generalize [o argumento do declínio da ―aura‖] by saying: the technique of 

reproduction detaches the reproduced object from the domain of tradition. By making 

many reproductions it substitutes a plurality of copies for a unique existence. And in 

permitting the production to meet the beholder or listener in his own particular situation, 

it reactivates the object reproduced. These two processes lead to a tremendous 

shattering of tradition which is the obverse [anverso] of the contemporary crisis and 

renewal of mankind. (Benjamin: 2007, 221) 

 

A ―aura‖ da obra-de-arte é o resultado imediato da presença única e essencial do objecto 

artístico num tempo e num espaço particular. No seu mais íntimo, ela está 

profundamente associada à ideia da autenticidade, que deixa de existir quando o objecto 

é reproduzido (ibid., 220). Dito de uma outra forma, a reprodução despedaça o original, 

invade o seu campo de actuação único, desmente a sua autoridade. Benjamin reconhece 

que o acto de reproduzir obras-de-arte não é recente na História da humanidade e cita, a 

título de exemplo, o desenvolvimento da xilogravura na Idade Média, com as técnicas 

de água-forte, e o surgimento da litografia no século XIX (ibid., 218-9). Contudo, a 

reprodução através da máquina é o manifesto resultado do rápido avanço do capitalismo 

tecnológico e, portanto, representa algo substancialmente novo. Na sequência da 

reprodução, o objecto artístico é reactivado: deixa de existir a referência ao trabalho 

original e abre-se a possibilidade da deslocação, isto é, de uma contínua reutilização de 

um objecto ou imagem cultural em espaços e contextos sempre diferentes e 

diversificados. Imediatamente, Benjamin identifica essa possibilidade de deslocação no 
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medium emergente do filme, cuja base artística, a montagem, é, toda ela, de uma 

natureza profundamente dissociativa. No âmbito da presente investigação, é ainda mais 

significativo que Benjamin articule a reprodução de objectos artísticos com a 

capacidade da obra-de-arte de se soltar do domínio da tradição. Com efeito, para o 

autor, um aspecto francamente positivo da perda da ―aura‖ é o poder da emancipação da 

obra que, ao romper com as exigências da tradição e do ritual, impossibilita o elitismo 

(torna-se massificada) e associa-se directamente ao contexto distinto, particular e 

situacional da sua audiência: usando da gíria tecnológica, a obra-de-arte deixa de estar 

conectada ao passado, aos ritos da comunidade, e abre caminho para um novo 

envolvimento, mais participativo, do público com o objecto artístico. No momento em 

que o critério da autenticidade deixa de poder ser aplicado, a função da arte é invertida: 

―Instead of being based on ritual, it begins to be based on another practice – politics‖ 

(ibid., 224). Assim, através da abertura à reprodução, a estética benjaminiana admite um 

novo conceito de arte que a torna inseparável da prática política.  

 O efeito mais benéfico do fenómeno que é a perda da ―aura‖ exige duas 

condições muito específicas: por um lado, o desejo das massas de aproximarem, 

humana e espacialmente, o objecto contemplado (é a imagem imponente da montanha 

que queremos recuperar e reproduzir a qualquer instante) e, por outro, a mudança na 

percepção do público, cuja consciência da universalidade e da igualdade das coisas terá, 

de alguma maneira, aumentado (ibid., 223). A reprodução através do dispositivo 

tecnológico, como a fotografia ou o filme, cria a sensação de proximidade que é o 

primeiro requisito do filósofo, mas perde o seu mérito revolucionário ao contornar o 

segundo. No essencial, o que Benjamin vem demonstrar é que o uso fascista da arte 

ofusca a relação entre aquelas duas condições prévias, promovendo, por seu turno, uma 

teoria da arte que seja inútil aos desígnios fascistas e reaccionários mas útil ao trabalho 

revolucionário.  

 Através da fotografia e do cinema, o novo regime foi capaz de organizar a massa 

do proletariado sem afectar o sistema de propriedade, criando na arte um meio de 

expressão que expõe e exibe a audiência mas que não admite que ela questione a sua 

própria condição social (ibid., 241). O Fascismo dá início a um modo sem precedentes: 

através da massificação da arte, ele encurta a distância entre o objecto e o público, 

preservando, por outro lado, uma certa distância ―de aura‖ que é também, ou sobretudo, 

mística, através do culto do Führer, por exemplo. Na antiguidade, continua Benjamin, a 

produção artística, como a construção do totem, partia da necessidade de uma 
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comunidade por objectos cerimoniais, cujo valor provinha da sua existência e não da 

sua exposição ao olhar contemplativo (ibid., 224-5). O Fascismo subverte o valor do 

culto no que Benjamin diz ser a consumação do ideal da arte pela arte: 

 

Mankind, which in Homer‘s time was an object of contemplation for the Olympian 

gods, now is one for itself. Its self-alienation has reached such a degree that it can 

experience its own destruction as an aesthetic pleasure of the first order. (Benjamin: 

2007, 242) 

  

Através do culto do Führer ou dos célebres filmes propagandistas de Leni Riefenstahl, 

o Fascismo estetiza a política. Quando argumenta a favor do Comunismo, Walter 

Benjamin está, por outro lado, a defender a politização da arte: em suma, o filósofo 

solicita que a arte esteja sempre do lado do proletariado e que use das novas 

possibilidades de reprodução para mudar a percepção da audiência, isto é, que a alerte 

para a sua própria condição e não que a torne num espectáculo alienado. Avançando 

contra o método de uma estética fascista, Benjamin alude à ameaça da exploração 

capitalista da arte que hoje identificamos, sobretudo, com o cinema. Uma leitura de 

―The Work of Art‖ nesse sentido permite uma aproximação crítica à utopia estética de 

Morris encabeçada por um vocabulário teórico que o próprio não poderia ter concebido 

em vida. Um aspecto que chama, imediatamente, a nossa atenção é o sentido pejorativo 

com que Benjamin e demais comentadores da escola do pensamento estético pós-

moderno entendem a tradição, uma vez que, como já vimos, para Morris a tradição na 

prática artística tem, sobretudo, um comprometimento social. Partamos desse princípio.  

 A anterior análise à centralidade do ideário medieval no pensamento estético e 

socialista morrisiano procurou lançar as bases para um melhor entendimento da 

apropriação da Idade Média para os propósitos que dizem respeito à presente 

investigação, nomeadamente no que concerne a necessidade da convenção na prática 

artística. Nesse aspecto, restituir a lei da tradição à população de Nowhere não implica 

pensar uma sociedade que declaradamente se proclama do futuro como sendo 

anacrónica ou regressiva. Com efeito, vimos como a problemática da convenção dizia 

particularmente respeito ao que Morris entendia como um factor socializante, na medida 

em que era sintomática de uma condição potencialmente mais justa no que toca o 

trabalho cooperativo dos artesãos medievais em comparação às condições laborais do 

proletariado moderno. A questão relembra o inteligente artigo de Tony Pinkney que, ao 

estudar a origem da cultura velocípede no movimento socialista britânico da viragem do 
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século, vai interrogar-se quanto à ausência de bicicletas naquela mesma Londres do 

futuro.
50

 A tese de Pinkney começa mais ou menos assim: se, de alguma maneira, 

Morris procurou fazer a apologia da sociedade sustentável, porque não sugerir a 

bicicleta no percurso de Guest pelo Tamisa? Afinal, se o veículo começava a ganhar 

alguma expressão na contemporaneidade do autor, porque não incorporá-lo como 

possível meio de locomoção num ambiente tão propício ao exercício ao ar livre? Com 

certeza, concordarão os praticantes da modalidade, nada seria mais recompensador, 

mais saudável e até mais prático do que um passeio de bicicleta pelas margens 

translúcidas de um Tamisa robustecido. No entanto não existem bicicletas em Nowhere 

e Pinkney avança na sua especulação sobre as possíveis razões por detrás desta 

ausência. Concludente, o autor lamenta a ausência de bicicletas na paisagem verdejante 

e revigorada de Nowhere, mas admite a hipótese de Morris rejeitar a introdução do 

veículo como forma de protesto contra os meios reformistas e o uso de paliativos que 

mais atrasam do que incentivam a verdadeira mudança. Comenta: 

 

(...) from its own revolutionary perspective News from Nowhere might tend to see 

cycling in the 1870s and 1880s as a false solution to the city/country dichotomy, a 

‗technical fix‘ which offers some individual alleviation while yet leaving the intolerable 

general situation firmly in place. (Pinkney: 1999, 30) 

 

Quando se trata dos meios de produção e sustento da comunidade, a reacção da grande 

generalidade dos comentadores raramente sustém essa nota de humor. Pelo contrário, a 

aparente anacronia de certas hipóteses conceptuais torna-se critério válido para que se 

rejeite qualquer indício de potencial visionário. Esse, dizia-o Bauman (1976), é o 

problema e o simultâneo aviso do utopista e da sua obra (12).  

 Revendo o significado que atribuíamos à palavra no capítulo terceiro da presente 

exposição, convenção é, fundamentalmente, o garante do estilo, do material, da ordem e 

da função contra o exagero, a imitação e o abstracto. Acima de tudo, o seu apelo é uma 

poderosa tentativa de manter viva a singularidade dos objectos culturais artísticos, 

inserindo-os num contexto de tradição: a autenticidade da arte nestes termos é a marca 

que a distancia do mundo das mercadorias, da alegada conspurcação das trocas 

comerciais e impossibilita a sua massificação e consequente declínio. Dito dessa outra 

maneira, encontramos no incentivo à tradição artística tal como elaborado por Morris a 

                                                 
50

 Tony Pinkney, ―Cycling in Nowhere‖ in: Journal of William Morris Studies, vol. XIII, n.º 2, primavera 

de 1999, 28-33. 
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melhor forma de assegurar o genuíno cultivo do prazer na feitura da arte, desde os 

objectos mais comuns e mais necessários aos que mais nos exigem o prazer da 

contemplação, de modo a que um regresso à antiga forma de produção capitalista seja 

positivamente impossível. É, por isso, errado assumir que Morris só pensava em 

tradição na medida em que o termo se aplica a um regresso aos modelos medievais ou, o 

que é ainda mais desacertado, à ordem política da Idade Média.  

 Convicto da importância das suas ideias, o autor servia-se do testemunho da 

História para comprovar que uma relação mais estreita entre o prazer e o trabalho não 

era apenas especulativa ou fruto do mero idealismo, mas certificada pela própria 

História. Assim concluía numa das inúmeras palestras em que melhor se entregou à 

escrupulosa tarefa de rever o percurso histórico das condições laborais e artísticas da 

comunidade humana ocidental: 

 

[W]hat is left of art of all kinds produced in all periods and countries where hope of 

progress was alive before the development of the commercial systems shows plainly 

enough to those who have eyes and understanding that pleasure did always in some 

degree accompany its production (―Art under Plutocracy‖, 177) 

 

Enquanto historiador da arte, Morris estava profundamente consciente do forçoso 

declínio das artes desde que o sistema de produção capitalista as havia arrancado da 

corrente tradicional que aproximava a arte a um princípio imperante da vida social nas 

comunidades pré-capitalistas.
51

 Por outro lado, vimos anteriormente que o socialista 

também entendia que a arte tinha um papel transformador na sociedade actual pela sua 

capacidade singular para guiar a aspiração, para invocar ideais, para ensinar a História e 

trazer o passado de regresso ao presente, numa palavra, para deslocar e transformar o 

espaço real em que vivemos.  No mais, Morris nunca ignorou que a verdadeira 

transformação ocorria nas ruas, com a organização e educação do proletariado e com o 

brutal fim do sistema capitalista. Relembre-se, pois, que foi Morris quem também disse, 

num artigo de 1894: ―Surely, any one who professes to think that the question of art and 

cultivation must go before that of the knife and fork (...) does not understand what art 

means‖ (―How I Became a Socialist‖, 382-3).  

                                                 
51

 Quase todas as palestras de Morris, mesmo as mais técnicas no que concerne a prática da arte, 

incorporam alguma revisão da história das artes. A título de exemplo, sugerem-se: ―The Lesser Arts‖ 

(1877), ―Art under Plutocracy‖ (1883), ―Of the Origins of Ornamental Art‖ (1884-7) e ―Art and Industry 

in the Fourteenth Century‖ (1887-8). 
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 Tal como acontece com o nosso trovador ocioso dos jardins de The Earthely 

Paradise, também na estética benjaminiana sentimos o peso de uma concepção 

manifestamente marxista da política e da História. Naquela que Theodor Adorno (2002) 

veio denominar ―[a] grandly conceived theory of reproduction‖ (56), Walter Benjamin 

pressupõe que há uma ligação clara e directa entre a arte e a sua base material, ou, como 

o disse outro marxista da Escola da Teoria Crítica, ―between art and the totality of the 

relations of production‖ (Marcuse: 1978, 1). No entanto, Adorno, uma vez que o 

mencionamos, argumenta ainda que o erro crucial na abordagem benjaminiana é que o 

filósofo torna impossível distinguir entre uma concepção da arte indiferente a qualquer 

ideologia política e, citando o próprio, ―the misuse of aesthetic rationality for mass 

exploitation and mass domination‖ (Adorno: 2002, 56).  

 Perante a insistência daquele esteta poder-se-ia contra-argumentar que Benjamin 

nunca sugere que a criatividade do artista deva sair prejudicada do seu encontro com a 

politização da arte e que, pelo contrário, numa primeira instância, o filósofo também 

reconhece o ideal estético de l’art pour l’art como uma doutrina capaz de neutralizar o 

poder da hegemonia cultural como instigada pela classe dominante. No entanto, em 

última análise: ―This gave rise to what might be called a negative theology in form of 

the idea of ―pure‖ art, which not only denied any social function of art but also any 

categorizing by subject matter‖ (Benjamin: 1968, 224).  

 Todo esse debate, mais recente, que olha a arte no seu estado actual de 

desequilíbrio, permite-nos uma melhor aproximação à verdadeira intenção de Morris em 

Nowhere quando falamos numa utopia estética. Com efeito, ao transportar a necessidade 

estética para o centro da sua utopia, o que o socialista e também poeta acaba por 

inventar não é tanto uma concepção da arte que calcula ou antecipa a audiência a que o 

artista se dirige (não se confunda, aqui, a consciência do público e a utilidade como 

critério da produção), mas que recupera uma determinada causa (note-se, por exemplo, 

a causa comunista, ou a causa da liberdade e da justiça social) e permite, no plano das 

relações sociais e políticas, certas possibilidades que ainda podem, ou devem, ser 

criadas. Tradição, nesse contexto, passa a ser um requisito da prática artística do futuro 

hipotético sem que a levemosaté aos aspectos mais negativos da convenção e do 

elitismo do gosto. De facto, o julgamento da tradição é desconcertante, apenas e só, na 

medida em que continuamente o associamos a uma aura de misticismo e ritual, que é, 

realmente, a única leitura que Benjamin nos permite. Todavia, na utopia morrisiana, 
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cuja base não é apenas social mas estética, ou estético-social, uma vez que reconhece a 

necessidade social da beleza, tradição e aura têm significados bem diferentes.  

 A visão especulativa de William Morris sobre a sociedade pós-capitalista pode 

ser depreendida de vários artigos, palestras, cartas e, inclusive, sugerimos 

anteriormente, dos seus empreendimentos na área da decoração. Em todos os diferentes 

medium, Morris apelava a uma circunstância que permitisse à arte florescer 

condignamente do prazer dos homens e das mulheres livres, na sua feitura e 

contemplação. Essa via encontrou-a na alternativa socialista (ou comunista) e defendeu-

-a na utopia. Aqui voltamos ao dilema do arquitecto utópico: as suas ferramentas 

puxam-no para o lugar do presente, são o cordão umbilical que une a crítica da utopia à 

realidade experienciada, no caso de Morris, a realidade imediata do artista, do poeta e 

do socialista. Por outro lado, é com essas ferramentas que o utopista pretende estilhaçar 

o dado-adquirido da realidade, romper com o gérmen da ideologia, transformar as 

mentalidades: é com elas que ele se aventura pelos meandros do não-lugar.  

 Em News from Nowhere Morris encontra uma maneira criativa de explorar as 

possibilidades de novas formas de produção artística e de organização laboral de 

maneira a promover o reencontro e a transformação de ambas na sequência da 

revolução do proletariado e da queda das instituições capitalistas. A estrutura do 

romance é relativamente simples, mas nem por isso pouco sofisticada. A narrativa é 

construída em torno de duas viagens pela Londres do futuro que servem de moldura à 

narração de William Guest. A primeira viagem leva-nos ao centro da capital, até às 

chamadas Houses of Parliament, ao mercado local e ao museu onde encontramos o 

antiquário Hammond, o nosso guia pela História. Esse é o momento em que Morris vai 

dar início ao diálogo socrático, travando a batalha entre o seu presente real e o futuro 

hipotético na forma de um espirituoso (e não menos irónico) debate entre os seus dois 

alter-egos. Clive Wilmer chamou a essa primeira etapa: ―a Marxist inquiry into the 

historical process‖ (Morris: 2004, xxxvii). A segunda viagem é o passeio de Guest, dos 

seus anfitriões Dick e Clara e da graciosa Ellen pelo rio Tamisa. Como observávamos 

no capítulo anterior, nessa segunda etapa o romance abre-se à experiência estética quase 

onírica do mundo sensual de Nowhere, num retorno ao coração rural da Inglaterra, onde 

se dão a conhecer as verdadeiras fontes da felicidade da população nowheriana, a saber, 

a liberdade, o prazer no trabalho, a cooperação e a amizade.  
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 Adoptando uma distinção inicialmente proposta por Northrop Frye(1965), 

aceitemos, antes de mais, que Morris construiu a sua utopia de maneira a tratar-se de 

uma visão construtiva e não descritiva do futuro. Escreve o professor: 

 

Doubtless many writers of utopias think of their state as something that does not exist 

but which they wish did exist; hence their intention as writers is descriptive rather than 

constructive. But we cannot possibly discuss the utopia as a literary genre on this 

negatively ontological basis. We have to see it as a species of the constructive literary 

imagination, and we should expect to find that the more penetrating the utopian writer‘s 

mind is, the more clearly he understands that he is communicating a vision to his 

readers, not sharing a power or fantasy dream with them. (330) 

 

De uma maneira geral, entre a utopia descritiva e a construtiva falamos de dois 

domínios distintos: o do imaginário e o da construção hipotética do não-lugar (ou, 

relembrando Bloch, do ainda-não), respectivamente. O que os distingue é a capacidade 

do utopista e da sua audiência de ler na utopia a promessa da visão e a necessidade da 

reacção. Em Nowhere Morris não nos oferece um projecto burocrático, estático e 

esquematizado entre prós e contras da sociedade do futuro. Embora aponte as 

incessantes greves do proletariado, a formação de cooperativas de trabalhadores e a 

guerra civil como etapas fundamentais para a completa destruição da ditadura do 

capital, a obra não promove um percurso específico e bem regulamentado para o avanço 

(futuro adentro!) da nova civilização. Em vez disso, ela enfatiza a necessidade da 

construção do futuro a partir da dialéctica com o passado.  

 O regresso de William Guest ao presente do século XIX é, num momento 

particularmente pungente, um aviso nesse sentido: 

 

All along, though those friends were so real to me, I had been feeling as if I had no 

business amongst them: as though the time would come when they would reject me, and 

say (...) ‗No, it will not do; you cannot be of us; you belong so entirely to the 

unhappiness of the past that our happiness even would weary you. (...) Go back and be 

the happier for having seen us, for having added a little hope to your struggle. Go on 

living while you may, striving, with whatsoever pain and labour needs must be, to build 

up little by little the new day of fellowship, and rest, and happiness.‘ (NFN, 228) 

 

Ao contrário de Edward Bellamy em Looking Backward, argumentam alguns autores, 

Morris recupera a utopia de maneira a revitalizar o sonho-visão e não a cristalizá-lo. Em 

Nowhere, nos capítulos em que se compromete com o processo revolucionário (―How 

the change Came‖ e ―The beginning of the New Life‖, nomeadamente), estando 

formado o núcleo duro da sua especulação construtiva, o socialista não deixa espaço 
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para dúvidas quanto aos agentes e às incisões que deviam ter sido feitas, aquando da sua 

realidade, na virada do século, de modo a derrubar o capitalismo. No entanto, as suas 

ferramentas são sempre as do artista tornado visionário e não a do estratega político. 

Como observa o comentador literário John Goode (1971): ―‗How the Change Came‘ is 

as much a dream as Nowhere itself‖ (276). No período de conturbada agitação social 

que antecede a revolução, a verdadeira mudança, sugere o mesmo autor, toma lugar na 

percepção individual que alimenta o sonho: esta servirá de âncora ao processo 

revolucionário que, sem dúvida violento e demolidor, alicerçado na consciência 

individual, ―the unreasonable passion of the lover‖ dissera-o Morris, será também 

transformador, quase purificador (NFN,134). Goode cita do romance:  

 

Looking back now, we can see that the great motive-power of the change was a longing 

for freedom and equality (...) a sickness of heart that rejected with loathing the aimless 

solitary life of the well-to-do educated men of that time (Goode, 276; NFN, 134). 

 

Numa manifesta crítica à alienação do Homem no sistema capitalista, no qual ele se 

revê despido do seu sentimento de pertença e forçado a uma relação impessoal com o 

produto do seu trabalho, Morris não sugere que a felicidade da colectividade esteja em 

viver numa comunidade de artesãos, mas numa sociedade em que seja cultivado o amor 

pela terra e a sua riqueza, a contemplação estética e o poder da criação. A sua ênfase 

num retorno à tradição, assim como nas artes ornamentais (ou ―menores‖) por oposição 

à literatura ou às Artes Visuais da arquitectura e da pintura, incorpora uma tentativa de 

neutralizar qualquer fenómeno acessório ou até mesmo acidental no decurso da 

transformação social. Como observa Ruth Levitas (2010), na concepção de uma 

sociedade de índole profundamente heurística e criativa, é verdade que Morris se 

concentra, antes de mais, no processo da criação artística (128). Esse é o primeiro pilar, 

a primeira ferramenta, na construção de Nowhere, um lugar onde Morris explora aquela 

necessidade básica do labor humano (trabalho para a satisfação de necessidades e 

desejos), despojando-o de toda a sua retórica liberalista e pro-capitalista, e oferecendo-o 

à audiência na sua forma mais simples, isto é, o prazer do homem na criação. Por outro 

lado, não é inteiramente verdade, como sugere a mesma autora, que o autor deixe para 

segundo plano a importância do exercício da contemplação e que não dedique um lugar 

de destaque à arte na realização da sua utopia. 

 Fruto das carências experienciadas durante o período de amotinada transição, 

nas cinzas da guerra civil, em Nowhere a organização do trabalho fez-se em torno da 
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concentração voluntária dos esforços laborais e criativos dos homens e mulheres que 

viveram a revolução. Na primeira discussão entre Guest e Hammond sobre os anos que 

se seguiram ao conflito, uma das primeiras questões a ser abordada pelo antiquário é, 

efectivamente, a da satisfação das necessidades. Na verdade, o rápido mas doloroso 

desmantelamento do sistema capitalista, com o fim das exigências do mercado da 

competitividade, não anulou a necessidade de produção de bens e de meios para 

responder a carências colectivas, mas possibilitou, antes de mais, perspectivar novas e 

renovadas formas para levar a cabo a produção do que se consideraria essencial. Uma 

vez abolida a classe burguesa e ociosa, a multiplicação da mão-de-obra, o fim da 

compulsão, a necessidade utilitária e a cooperação espontânea foram factores 

determinantes numa primeira etapa da recomposição da sociedade organizada que veio 

assentar, não no sistema capitalista tentacular, mas no reencontro do ser humano com as 

suas funções enquanto agente pensante, criativo e engenhoso. Nesse contexto, o papel 

igualmente activoda arte manifesta-se enquanto argamassa das relações sociais: 

finalmente, é a arte que vem restabelecer o sentimento de comunidade aos homens e às 

mulheres da sociedade do futuro.  

 Hammond, o sábio de Nowhere, explica como a necessidade da arte brotou, não 

da tensão entre o génio individual e o ambiente hostil e incerto em que ele se 

movimenta, mas de um quase instinto para a criação por parte do Homem livre:  

 

(...) the art, or work-pleasure, as one ought to call it (...) sprung up almost 

spontaneously, it seems, from a kind of instinct amongst people, no longer driven 

desperately to painful and terrible overwork, to do the best they could with the work in 

hand – to make it excellent of its kind. (NFN,160) 

 

A apreciação da espontaneidade não é uma variante desconhecida no pensamento 

morrisiano. Como observa, mais recentemente, a colunista Yvonne Roberts no diário 

britânico digital The Guardian, Morris era um dos maiores adeptos do seu tempo do 

método tradicional ―aprender fazendo‖, o que muitas vezes se traduzia, nas suas 

palestras e artigos, na crença de que a necessidade da criação de objectos era quase 

biológica, instintiva, uma necessidade do ser intuitivo para o manuseamento do 

material. Para o poeta e artista, a produção de arte (ou leia-se: a confecção de objectos 

úteis e belos) era uma necessidade do temperamento inquieto, palpitante e insaciável, 

mesmo quando as carências mais ou menos imediatas, associadas às necessidades 

primárias e secundárias da espécie humana, se tinham por satisfeitas: ―[a] good way to 
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rid one‘s self of a sense of discomfort‖, disse Morris, ―is to do something. That uneasy, 

dissatisfied feeling is actual force vibrating out of order‖(Roberts: 2013). Mesmo 

admitindo a distinção contemporânea entre a arte e a produção de objectos utilitários, 

compreendemos que também em Nowhere a criação artística se tornara uma 

necessidade nesse outro sentido, na medida em que, não mais coagida a uma vida de 

trabalho improfícuo e não raro desumanizante, a população nowheriana encontra na arte 

uma poderosa saída para o impulso criativo e natural do ser humano. 

 Num primeiro momento da narrativa de Hammond, ao contar a história da 

revolução, Morris identifica uma necessidade, em parte psicológica, em parte 

fisiológica, que a arte vem satisfazer naqueles homens e mulheres que temiam uma 

existência meramente utilitária, redundante e ociosa (NFN,159). No entanto, isso não 

significa que nessa possibilidade de futuro todos os indivíduos sejam artesãos 

proficientes em qualquer espécie de ofício. Na verdade, durante a sua estadia na ilha 

William Guest depara-se com todo o tipo de experiência, seja a de um barqueiro exímio 

na arte de trabalhar o metal, seja a de varredores de rua excêntricos que são também 

romancistas, de tecelões que se ocupam com as artes matemáticas, ou vice-versa. A 

mesma energia em que se pronuncia a feitura da arte antecede qualquer compromisso 

real com as mais diversas actividades, físicas ou intelectuais, que passam a ser 

entendidas como ―trabalho-prazer‖ (no original: ―work-pleasure‖) porque capazes de 

surtir efeitos realmente úteis para a restante comunidade ainda que provenientes do 

ímpeto criativo (a que podemos chamar uma necessidade criativa) do indivíduo livre. 

No romance, um bom exemplo nesse sentido é o encontro do narrador com os 

construtores junto ao Tamisa, os chamados, no inglês original, ―Obstinate Refusers‖.  

 Aquando da aproximação de Guest, o grupo, constituído por meia dúzia de 

homens e duas mulheres, finalizava a construção de uma casa de pedra, não muito longe 

da margem do rio, e preparava-se para a fase da ornamentação. A ideia, explica-nos um 

dos pedreiros: ―[it was] to carve a kind of a wreath of flowers and figures all round it‖ 

(197). Dick comenta que, embora seja a altura do ano em que a maioria da população se 

mobiliza para as colheitas, existem sempre os mais persistentes que encontram outro 

tipo de trabalho (―a piece of work‖) que mais lhes interessa e onde ocupam todo o seu 

tempo (195). Também ao usar o termo ―refusers‖ Dick está a enfatizar o carácter 

insistente do grupo que, sem qualquer necessidade aparente, se entrega a um trabalho 

tão pesado, em vez de usufruir do clima de festa que geralmente acompanha a época da 

ceifa. É Philippa, a escultora-mestre, quem nos dá o motivo para aquela determinação e 
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nas suas palavras manifestam-se, sobretudo, o prazer e o desejo (que se apresenta quase 

como uma necessidade) de trazer a beleza para as ruas de Nowhere:  

 

She fell to work accordingly on a carving in low relief of flowers and figures, but talked 

on amidst her mallet strokes: ―You see, we all think this the prettiest place for a house 

up and down these reaches; and the site has been so long encumbered with an unworthy 

one, that we masons were determined to pay off fate and destiny for once, and build the 

prettiest house we could compass here (...)‖. (196-7) 

 

Morris não distingue o papel social das artes (as ditas ―menores‖ ou ornamentais) da sua 

função para o desenvolvimento humano no quadro da espécie, o que, à primeira vista, 

vem causar algum constrangimento na análise científica. Por outras palavras, a sua 

proposta para o futuro assume uma definição de natureza humana quase estritamente em 

termos do labiríntico estado das relações sociais, ou seja, o ser humano como entidade 

social e não biológica. Nos aspectos em que Morris reage à antropologia, a sua análise é 

quase exclusivamente amortecida por uma espécie de sociologia das artes.
52

 Recorde-se, 

pois, uma passagem crucial numa das suas primeiras palestras: 

 

These [ornamental] arts (...) are part of a great system invented for the expression of a 

man‘s delight in beauty: all peoples and times have used them; they have been the joy 

of free nations, and the solace of oppressed nations; religion has used and elevated 

them, has abused and degraded them; they are connected with all history, and are clear 

teachers of it; and, best of all, they are the sweeteners of human labour. (―The Lesser 

Arts‖, 237) 

 

No domínio dos estudos morrisianos e da utopia, aceitamos essa abordagem na medida 

em que nos deparamos com a possibilidade do marxismo: muito brevemente, foi a 

alternativa comunista que proporcionou ao nosso utopista as bases para uma 

compreensão dialéctica do mundo material em que não é exigida a distinção entre a 

existência objectiva (o mundo biológico, diriam fenomenológicos na linha de Maurice 

Merleau-Ponty) e a experiência subjectiva, uma possibilidade que Morris abraçou com a 

esperança mais revigorada. 

 M. L. Berneri observa na sua antologia crítica Journey Through Utopia (1982) 

que nas utopias literárias modernas há uma curiosa suposição de que a felicidade do ser 

                                                 
52

 Caroline Arscott, em ―William Morris: Decoration and Materialism‖, promove um debate realmente 

brilhante neste sentido ao justapor formulações teóricas fundamentais à estética morrisiana e as principais 

correntes no domínio do pensamento antropológico seu contemporâneo, que se debatiam com a questão 

da natureza e da função do ornamento: cf. Caroline Arscott, 2006, ―William Morris‖ in: Marxism and the 

History of Art, Londres: Archway Road, 9-27. 



140 

 

humano está em viver numa sociedade bem regulamentada, capaz de lhe satisfazer todas 

as necessidades por via da medição e limitação de desejos. Adianta a autora: ―most 

utopian writers did not appear to see the danger of man becoming utterly bored for lack 

of any creative expression‖ (Berneri: 1982, 258). Garantidamente, a felicidade da 

colectividade humana é o fim teórico para que toda a actividade utópica converge, ainda 

que, na prática, elabora Berneri, a associemos a uma infeliz regulamentação dos 

comportamentos humanos. Equacionando a arte e o labor humano na mesma linha 

discursiva, uma vez admitida a abolição de todos os entraves à possibilidade do prazer 

no trabalho, esse é um impasse a que a utopia morrisiana veio pôr termo.  

 Hoje em dia poderíamos argumentar a favor da necessidade de pensar a utopia 

para além da felicidade no sentido mais lato do termo, almejando a um 

reenquadramento do pensamento utópico na conjuntura actual, da sociedade do 

consumo, em que sentimos a urgência da felicidade no prazer instantâneo, na sua 

divulgação imediata, no sucesso material. Em comparação, o impulso que transporta 

Morris para as portas da utopia é, numa primeira instância, bem mais pragmático. 

Confessava o poeta: ―I want to be happyand I find it difficult to believe that that is not 

the universal desire‖ (―The Aims of Art‖, 117). No mesmo artigo, publicado em 1888 

em Signs of Change, Morris avança com uma problematização quase filosófica do ser 

que facilmente ganha espaço no presente contexto, e com toda a oportunidade, sem 

entrar em desnecessária tensão com a premissa marxista de que determinadas relações 

sociais correspondem a uma etapa definitiva do desenvolvimento de forças de produção. 

Para o autor existem, fundamentalmente, duas disposições operantes na constituição 

social do ser humano cuja acção na vivência comum concorre, fielmente, para a 

obtenção daquela felicidade imediata do indivíduo: elas são, por um lado, o estado de 

espírito ocioso e, por outro, o energético. Com vista à concretização daquele objectivo 

primeiro, ou seja, a obtenção da felicidade, Morris usa da sua própria experiência 

enquanto artista e cria na arte o meio por excelência para o alívio da tensão exercida no 

ser humano por ambas as disposições em conflito.    

 O humor ocioso (no original: ―the mood of idleness‖) alimenta-se da 

necessidade do conforto do corpo, do intelecto e da percepção, recolhendo-se na 

contemplação sensível da beleza (ibid.). O papel fundamental da arte perante esse 

estado de espírito é promover a harmonia entre a paisagem, o locus da existência, e a 

mente imaginativa, o lugar da criação e o impulso da acção.Adianta Morris:  
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(...) the end proposed by a work of art is always to please (...) so that the vacancy which 

is the besetting evil of that [idle] mood might give place to pleased contemplation, 

dreaming, or what you will; and by this means [a man] would not so soon be driven into 

his workful or energetic mood: he would have more enjoyment, and better. (ibid., 119) 

 

Também o que vimos ser o apelo de Morris à beleza na decoração do espaço vivido e 

funcional aponta, logo numa primeira análise, para o dever das artes ―menores‖ de 

satisfazer essa necessidade da disposição contemplativa. Escreveu o artista: 

 

I cannot allow that it is good for any hour of the day to be wholly stripped of life and 

beauty; therefore we must provide ourselves with lesser (...) art with which to surround 

our common workaday or restful times; and for those times, I think, it will be enough 

for us to clothe our daily and domestic walls with ornament that reminds us of the 

outward face of the earth, of the innocent love of animals. (―Some Hints on Pattern-

-designing‖, 259) 

 

Em Nowhere podemos identificar o humor ocioso na sua forma mais crua e, talvez, 

mais próxima da nossa própria realidade com a personagem Guest, até pelo seu estado 

de alerta constante. Com efeito, é através dos comentários do visitante que Morris se 

permite criar momentos de verdadeiro contraste entre o estado pleno da contemplação 

na utopia e a ansiedade e tensão da ociosidade no mundo presente. Cite-se do romance, 

a título de exemplo: 

 

We had quite a little feast that evening (...). The wine was of the best; the hall was 

redolent of rich summer flowers; and after supper we not only had music (...) but, at last 

we even got to telling stories, and sat there listening, with no other light but that of the 

summer moon streaming through the beautiful traceries of the windows (...).  

 The evening passed all too quickly for me; since that day, for the first time in 

my life, I was having my fill of the pleasure of the eyes without any of that sense of 

incongruity, that dread of approaching ruin, which had always beset me hitherto when I 

had been amongst the beautiful works of art of the past, mingled with the lovely nature 

of the present; both of them, in fact, the result of the long centuries of tradition, which 

had compelled men to produce the art, and compelled nature to run into the mould of 

the ages. (NFN, 166; ênfase meu) 

 

Em última instância, o chamado humor ocioso está intimamente associado aos recursos 

da memória e da nostalgia. Também por isso, ainda que na utopia o seu efeito catártico 

seja seguramente atenuado pela efectivação do momento imediatamente vivido, mesmo 

em Nowhere a promessa da contemplação também não se vê absolutamente cumprida. 

O subtítulo da obra (a saber: Or an Epoch of Rest; being some chapters from a Utopian 

Romance) alerta-nos para a efemeridade daquele futuro tão incerto ao excluir, 

deliberadamente, o mundo de múltiplas hipóteses que compõem no fundo, o 
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desencadear dos acontecimentos depois do que nos é permitido vislumbrar. Na verdade, 

da Londres do futuro só nos são apresentados aqueles capítulos muito específicos da 

visita de Guest, tal como só nos é possível compreender a atitude contemplativa dos 

autóctones a partir do seu relato. Num misto de sensibilidade e engenho, é de notar a 

maneira como Morris vai construir esta intensa ligação entre a paz da contemplação, a 

segurança da utopia, e a sua brevidade, o seu carácter transitório, que no plano da 

narrativa é manifesto em picos de maior tensão nos momentos em que a ansiedade de 

Guest de regressar ao presente do século XIX desequilibra os instantes de maior 

conforto e genuína felicidade. Ele confessa ao seu leitor: 

 

Here I could enjoy everything without an afterthought of the injustice and miserable toil 

which made my leisure; the ignorance and dulness of life which went to make my keen 

appreciation of history; the tyranny and the struggle full of fear and mishap which went 

to make my romance. The only weight I had upon my heart was a vague fear as it drew 

toward bed-time concerning the place wherein I should wake on the morrow: but I 

choked that down, and went to bed happy, and in a very few moments was in a 

dreamless sleep. (ibid.,166) 

 

Para Morris e os habitantes de Nowhere, a chamada ―mood of energy‖ (―The Aims‖, 

118) garante que as necessidades do humor ocioso não tomem o lugar da mais 

gratificante experiência humana, ―[lest] it should make men dull by giving them too 

much time for thought or idle musing‖ (NFN, 159).  

 Vimos anteriormente como Morris desmistificou, singularmente, a dinâmica 

entre o mercado e a produção de bens no sistema capitalista por meio da sua autoridade 

sobre a procura do público consumidor. Argumentando a favor da influência decisiva do 

estudo da História no pensamento morrisiano, vimos também como o poeta entendia 

que o actual mercado capitalista exercia a sua devida compulsão ao alimentar desejos e 

necessidades artificiais no seu público-alvo, apenas justificáveis pelas próprias 

instituições e objectivos do capitalismo. Em Nowhere, a artificialidade da organização 

da sociedade (artificial na medida em que é um produto de um projecto consciente) é, 

positivamente, a antítese do sistema capitalista. Na imagem do futuro, condições 

laborais específicas promovem um sentimento específico da parte dos trabalhadores 

para com a sua criação, o que os impossibilita, terminantemente, de manter o credo do 

capitalista da geração e acumulação do lucro. Essa é uma particularidade da vida em 

Nowhere que se estende a todas as actividades e a todos os sectores, inclusive o dos 

serviços, que não implicam, à primeira vista, qualquer tipo de esforço criativo. 
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Relembre-se a estranheza de Dick, o barqueiro, logo no início do romance, quando 

Guest se propõe pagar pelo uso do seu barco. Ele comenta:  

 

You think that I have done you a service; so you feel yourself bound to give me 

something which I am not to give to a neighbour, unless he has done something special 

for me. I have heard of this kind of thing; but pardon me for saying, that it seems to us a 

troublesome and roundabout custom; and we don‘t know how to manage it.  And you 

see this ferrying and giving people casts about the water is my business, which I would 

do for anybody; so to take gifts in connection with it would look very queer (NFN,49-

50; ênfase original) 

 

Em Nowhere, as forças produtivas condicionam as relações sociais na medida em que, 

sobcondições tais em que o trabalho deixe de ser cansativo, alienante, compulsivo e/ou 

angustiante, o espírito da energia se encontra com a esperança inerente ao próprio 

trabalho quando é executado de uma maneira francamente livre (NFN,122). Aliada à 

possibilidade da criação, essa esperança é o que torna possível ao ímpeto criativo 

transformar a matéria em algo útil, de valor idêntico para o criador e para o 

consumidor.
53

 A percepção do artífice nowheriano em relação à sua criação é do labor 

humano como algo criativo e direccionado para a merecedora satisfação de uma 

necessidade concreta. Sempre eloquente, Hammond elabora:  

 

The wares which we make are made because they are needed: men make for their 

neighbours‘ use as if they were making for themselves, not for a vague market of which 

they know nothing, and over which they have no control: as there is no buying and 

selling, it would be mere insanity to make goods on the chance of their being wanted; 

for there is no longer anyone who can be compelled to buy them.  So that whatever is 

made is good, and thoroughly fit for its purpose.  Nothing can be made except for 

genuine use; therefore no inferior goods are made. Moreover (...) as we are not driven to 

make a vast quantity of useless things we have time and resources enough to consider 

our pleasure in making them. (ibid., 127) 

 

Porque trabalha para a comunidade mas também para o seu próprio deleite e bem-estar, 

o artista do futuro, que é dizer qualquer homem ou mulher que se entregue à criação, 

sente a necessidade de inculcarno seu trabalho a marca do prazer adquirido na produção 

artística. Descendo ao particular, nas descrições de Guest descobrimos essa marca sob a 

forma do ornamento. No seu primeiro encontro com o barqueiro, por exemplo, o 

visitante do passado descreve-nos a presença de um homem bem-parecido, ―dark-haired 

and berry-brown of skin‖, vestido em tons escuros de azul, a roupa trabalhada em linho, 
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e comenta um cinto que descobre, mais tarde, ser da autoria do próprio Dick. Guest 

entra em detalhe: ―He had a brown leather belt round his waist, and I noticed that its 

clasp was of damascened steel beautifully wrought‖ (ibid.,47). Em Nowhere o 

ornamento volta a ser parte integrante do artefacto, oferecido ao público gratuitamente 

como símbolo da experiência criativa: é a chamada arte acidental, arte subserviente a 

um propósito, que o acompanha necessariamente mas que não o ofusca.
54

No sistema de 

produção capitalista, a ornamentação não é uma necessidade e Morris entendia, talvez 

com razão, que não podendo as máquinas compreender a natureza do ornamento, eram 

incapazes de o produzir.  

 Na filosofia morrisiana do ser, numa abordagem sem dúvida empírica à 

disposição humana, a felicidade imediata, o bem-estar e o equilíbrio mental do Homem 

estão fortemente associados à capacidade humana para satisfazer as necessidades do 

humor ocioso e energético através da arte. Morris conclui: ―this explains why [men] 

have always, with more or less toil, cherished and practised art‖ (―The Aims‖, 119). 

Quer na atitude da contemplação, quer na da criação, um dos objectivos essenciais da 

arte é a restrição da inquietação: 

 

(...) the Aim of Art is to increase the happiness of men, by giving them beauty and 

interest of incident to amuse their leisure, and prevent them wearying even of rest, and 

by giving them hope and bodily pleasure in their work; or, shortly, to make man‘s work 

happy and his rest fruitful. Consequently, genuine art is an unmixed blessing to the race 

of man (122) 

 

Na realidade de Morris, na verdade tão próxima da nossa, embora o capitalismo, a 

doutrina liberalista do self-help, permita um determinado grau de tranquilidade e 

expressão criativa àquela minoria detentora de propriedade que não vive atormentada 

com a ideia da sobranceira ruína, o utopista não concebe essa liberdade como um 

verdadeiro estado de felicidade. Morris sentia-o em si mesmo e deixou-o transparecer, 

não só nos comentários supracitados de Guest, como nos seus próprios artigos: mesmo 

nos seus momentos de lazer, Morris não era capaz de se alhear da realidade. Numa das 

suas palestras, o artista recorda, com franqueza:  
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 Veja-se mais sobre a condição do ornamento na sociedade livre e socialista em Socialism from the Root 

Up (1886-8), cap. 23, ―Socialism Triumphant‖, parte 1. A obra, da autoria de William Morris em parceria 

com E. Belfort Bax, encontra-se reproduzida na sua completude nos arquivos marxistas online (acessíveis 

em: www.marxists.org), com transcrição, para o respectivo capítulo, de Adam Moran, de Julho de 1998. 
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as I sit at my work at home (...) close to the river, I often hear go past the window (...) 

the yells and shrieks and the degradation cast on the glorious tongue of Shakespeare and 

Milton, [and] as I see the brutal reckless faces and figures go past me, it rouses the 

recklessness and brutality in me also, and fierce wrath takes possession of me, till I 

remember (...) that it was my good luck only of being born respectable and rich that has 

put me on this side of the window among delightful books and lovely works of art, and 

no on the other side, in the empty street, the drink-steeped liquor-shop, the foul and 

degraded lodgings (Art and the Beauty of the Earth, 25-6) 

 

Mesmo nos seus ensejos de maior clareza, o seu manifesto optimismo quanto ao futuro 

raramente se desprende de um profundo pessimismo perante o presente. Torna-se, 

então, claro para o artista que a contenda pela felicidade individual plena, que 

permitisse a verdadeira satisfação das necessidades do humor ocioso e energético, tinha 

de ser combatida noutro lugar, para além da esfera privada. Ao promover a educação 

para a revolução socialista, ao estimular o desejo por uma condição de existência 

qualitativamente superior, ao denunciar a precariedade, a arrogância e a artificialidade 

do sistema capitalista, ao conquistar o território da utopia, Morris alargou essa mesma 

esfera ao quadro da colectividade. Na corrente estética do final do século XIX, o 

pensamento e a crítica estética morrisiana cruzam-se com o de uma outra autoridade 

singular no que respeita a questão do Individualismo e do papel da arte na sociedade: na 

verdade já o citámos em diferentes momentos da nossa investigação, mas nunca com o 

intuito último de problematizar a abordagem do próprio Morris. Falamos, finalmente, 

do excêntrico e exibicionista, sempre politicamente incorrecto, Oscar Wilde.  

 Ambos fervorosos promotores das artes decorativas, praticantes da arte poética e 

pensadores libertários controversos, nos aspectos em que as suas personalidades se 

encontram Wilde e Morris são a verdadeira antítese um do outro. Ao contrário do artista 

plástico, sempre nervoso e inquieto, Wilde, que era apenas duas décadas mais novo, 

defendia-se, numa palavra, como um promotor da auto-imagem, a personificação por 

excelência daquilo a que chamávamos o esteticismo finissecular, da Decadência e da 

filosofia do prazer. Também ao contrário de Morris, o extravagante autor da peça The 

Importance of Being Earnest (1894) nunca foi um homem de posses e menos ainda de 

fortuna: em última análise, o reconhecimento da sua liberdade artística fazia-o 

necessário prisioneiro da aprovação pouco criteriosa da opinião pública, um demónio 

que enfrentava, nos seus momentos mais inflamados, com o rubor do amante, temendo 

tornar-se presa destruída nas garras apáticas do filistinismo. 

 É em ―The Soul of Man Under Socialism‖ (1891), uma das declarações mais 

subversivas e controversas sobre o socialismo do final do século, completamente 
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wildeana em tom e estilo, que reconhecemos o ponto de intersecção onde os dois poetas 

particularmente se encontram, ainda que não de forma tão linear assim que oculte a 

divergência dos seus temperamentos. No artigo, publicado em Fevereiro daquele ano 

numa das revistas mais influentes do centenário, The Fortnightly Review, Wilde 

procurou fazer a apologia do Individualismo enquanto filosofia do temperamento ideal 

do indivíduo que a arte vem transfigurar e incorporar no plano da matéria como a 

expressão última do génio individual, da personalidade singular, do espírito sensível. Na 

sua demanda, o dandy voltou-se contra as instituições da propriedade privada que dizia 

distorcerem o verdadeiro sentido do Individualismo ao associá-lo à retorcida 

necessidade da posse (Wilde: 2010, 241). Escrevia o esteta que é na arte que o genuíno 

Individualismo encontra espaço para despontar e florescer numa sociedade onde o 

princípio é o da competição, do lucro, da falsa moral e da propriedade privada. Remata 

Wilde, em jeito de alternativa: 

 

Socialism [on the other hand] by converting private property into public wealth, and 

substituting cooperation for competition will restore society to its proper condition of a 

thoroughly healthy organism, and ensure the material well-being of each member of the 

community. (ibid., 237) 

 

Para Oscar Wilde, o Individualismo que provém da propriedade privada é 

simultaneamente falso e injusto porque confunde, por um lado, o titular da posse com os 

seus bens, aquilo que ele realmente possui, e, por outro, porque obriga a restante 

maioria sem propriedade a viver sob o jugo de um sistema explorador. 

Fundamentalmente, é através da organização da sociedade de acordo com o modelo da 

comunidade e da cooperação que o verdadeiro Individualismo toma o seu devido lugar 

no percurso evolucionário do ser humano. Wilde adianta: ―Socialism itself will be of 

value simply because it will lead to Individualism‖ (ibid.,237). Mais ainda, propõe o 

esteta, paralelamente ao controlo opressivo da propriedade privada, a sociedade 

vitoriana impossibilita o auto-desenvolvimento necessário à realização plena da 

felicidade individual ao propalar uma ideologia repressiva do dever e do sacrifício. Na 

sociedade da injustiça, avança Wilde, da miséria e da inanição, qualquer pessoa decente 

pode ser manipulada a praticar exagerados actos de altruísmo – e o engenhoso desdém e 

desprezo com que o esteta se refere aos filantropos é, de resto, brilhante: ―very seriously 

and sentimentally‖, continua Wilde, ―they set themselves to the task of remedying the 

evils that they see‖ (ibid., 235). Num ataque que sintetiza, em parte, as vociferações do 
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próprio Morris contra o uso de métodos paliativos de reforma, o dandy conclui: ―this 

remedies do not cure the disease: they merely prolong it. Indeed, their remedies are part 

of the disease‖ (ibid., 236). Nesses termos, a promessa do Socialismo concretiza-se na 

consumação plena da liberdade individual numa sociedade onde a maioria da população 

não será mais coagida a sustentar a minoria restante, onde todo o trabalho desagradável 

será absorvido, ou exercido, enfim, por máquinas e onde todo e qualquer cidadão será 

livre para a produção e contemplação do belo. Em todos esses aspectos, Wilde 

aproxima-se, certamente, de Morris que, sem dúvida, concordaria com o célebre adágio: 

―art is the unique result of a unique temperament‖ (ibid., 252). 

 Podemos afirmar que tanto ―The Soul of Man under Socialism‖ como News 

from Nowhere pertencem ao mesmo domínio da ficção especulativa, ainda que Wilde 

divulgue o carácter utópico e subversivo das suas ideias na forma de ensaio. O mesmo 

não quer dizer, por outro lado, que Wilde se desmarque da conotação de utópico: antes 

pelo contrário, a certeza da utopia, como o lugar bom e ideal, é uma particularidade da 

História que o esteta encara com alguma antecipação. Diz o próprio, numa das citações 

favoritas dos Estudos Utopianos: ―A map of the world that does not include Utopia (...) 

leaves out the one country at which Humanity is always landing‖ (Wilde: 2010, 251). 

Wilde conclui, numa nota profética e com eco nas gerações seguintes, desde Adorno na 

primeira metade do século passado
55

: ―Progress is the realization of Utopias‖ (ibid.). A 

imagem da humanidade que vai navegando de porto em porto na efectuação de utopias 

(um imaginário que facilmente identificamos com Sir Thomas More e o espírito dos 

Descobrimentos
56

) deve ser gerida com o máximo cuidado quando procuramos a sua 

articulação com a utopia morrisiana: de facto, este é o primeiro grande obstáculo numa 

análise ao pensamento social e estético dos dois autores.  

 Dizíamos que para Morris o progresso exige o movimento da espiral, numa 

equação que incorpora todos os elementos do passado e do presente, revolta e derrota, 

na construção da revolução, do futuro, e na recuperação da esperança na emancipação. 

Eisenmann (2002) identifica a teoria morrisiana do progresso, que é também a de E. 

Belfort Bax, com a imagem do oito, ou do infinito, invocativa, adianta o mesmo autor, 

das formas e dos padrões que compõem alguns dos designs do próprio Morris (33). Essa 

representação do progresso funciona particularmente bem na utopia enquanto género da 
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 Cf. Theodor Adorno e Ernst Bloch, 1988 ―Contradictions of Utopian Longing‖ in: The Utopian 
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 Cf. Matthew Beaumont, ―Reinterpreting Oscar Wilde‘s Concept of Utopia‖ in: Utopian Studies, vol. 
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ficção especulativa e em Nowhere, especialmente, traçamos o seu sóbrio desencadear 

graças à aproximação explícita a eventos históricos reais, como a grande manifestação 

em Trafalgar Square, a 13 de Novembro de 1887, e a referência a grupos e instituições 

emergentes na segunda metade do séc. XIX, como é o caso da própria ―Anti-Scrape‖. A 

sociedade do futuro não é uma simples leitura e reinterpretação do presente mas, antes, 

recupera o folgo das civilizações pré-capitalistas e questiona as suas formas e 

ferramentas, transformando-as. A revolução efectiva o corte radical com as instâncias 

de poder da actualidade e a arte, por seu turno, adoptando os intentos de labor humano, 

é tanto a garantia da estabilidade das novas relações sociais como da capacidade 

expressiva do ser humano individual para se desenvolver em comunidade.  

 O paradigma wildeano para a arte e a sua função numa sociedade sem classes é 

de natureza bem diferente. Sumariamente, em ―The Soul of Man‖ Wilde contenta-se em 

profetizar a democrática anarquia de uma sociedade onde o quadro da produção e das 

relações sociais não exige qualquer tipo de compromisso entre conterrâneos vizinhos. A 

sua tese inicial é promissora: o objectivo do Socialismo é reconstruir a sociedade de 

maneira a que a pobreza seja seguramente impossível (Wilde: 2010, 236). No entanto, a 

reivindicação do indivíduo como artista não assegura qualquer tipo de envolvimento 

entre este e a colectividade. Garantidamente, também o Socialismo de Wilde prevê a 

alteração do sistema de propriedade: as relações de poder, a compulsão e o património 

privado cedem lugar à propriedade comum e, de uma maneira geral, à democracia. Mais 

ainda, uma vez que, nas palavras do próprio, ―civilization requires slaves‖ (ibid., 251), o 

ensaísta apoia que sejam usadas as máquinas, agora na posse do Estado, para a produção 

de tudo quanto exijam os homens e as mulheres da sociedade livre. Escrevia: ―The State 

is to make what is useful. The individual is to make what is beautiful‖ (ibid., 250). Na 

medida em que o Socialismo assegura essa organização, o credo do Individualismo e o 

culto do indivíduo encontram espaço para se desenvolverem em toda a sua dimensão.  

 O problema da arte pela arte na presente hipótese é que, ainda que Wilde revele 

algum conhecimento positivo acerca dos traços mais gerais da teoria socialista, a sua 

tese retém grande parte da retórica liberal do seu tempo. Em última análise, a proposta 

do Socialismo reclama a atenção do dramaturgo na medida em que se permite estetizar 

nas suas mãos, bem ao gosto subversivo do próprio. Com efeito, no discorrer de toda a 

primeira parte do seu ensaio, a imagem da sociedade socialista é o pano de fundo 

estático num palco em que contracenam, em acções distintas e alternadas, as máquinas 

que trabalham para o benefício da humanidade e a colectividade de indivíduos 
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singulares que optaram por tomar o percurso da felicidade na eterna busca pelo prazer 

efémero e hedonístico.
57

 O seu argumento toma um rumo mais problemático quando se 

entrega a uma análise dos ensinamentos de Jesus, o nazareno, ao qual se segue a 

controversa observação de que, ―[w]hat a man really has, is what is in him. What is 

outside of him should be a matter of no importance‖ (ibid.,242).  

 No seu ensaio, o esteta representa a figura terrena de Cristo na imagem de um 

homem singular que, sem quebrar as leis do seu governo ou da sua religião, é capaz de 

se realizar perfeitamente: adoptando a terminologia wildeana, não se interprete religião 

com ortodoxia mas, antes, como uma ética individual do ser, que permite o 

desenvolvimento espiritual do próprio independentemente do que se encontra para além 

dele. Na imaginação de Wilde, Jesus não condena o homem rico que é também correcto 

de acordo com as particularidades do seu carácter, da sua personalidade, nem pede aos 

pobres que se contentem com a escassez e a fome. Em vez disso, assegura o autor: ―He 

tells them to be themselves, and not to be always worrying about other things. What do 

other things matter? Man is complete in himself‖ (ibid.,245). A arte é o modo por 

excelência da perfeição, tanto na sociedade da desigualdade como na utopia, 

simplesmente porque o indivíduo se realiza, completa e espiritualmente, nela, na 

ubiquidade do tema ou argumento, na unicidade da forma, na expressividade do 

material. É daqui que Wilde parte para a suposição de que a arte não deve nunca 

procurar ser popular e que, pelo contrário, ―[t]he public should try to make itself 

artistic‖ (ibid., 253). Assim se traça a linha que, muito enfaticamente, separa o dandy 

mais controverso do final do século vitoriano da estética crítica de Morris e do seu 

fervoroso argumento a favor da arte como elemento inerente à vida quotidiana dos 

homens e mulheres livres, como meio de expressão individual (produto do estado de 

espírito energético em acção) e como poderosa determinante social.  

 Na utopia estética de Morris, a beleza torna-se pré-requisito para uma vida social 

saudável. Beleza na paisagem natural, nos produtos confeccionados pelos artesãos, nas 

casas e estruturas utilitárias que se espalham pelo território, nos jardins e campos 

cultivados que as rodeiam, toda ela é um sinal da vitória da humanidade sobre a 

doutrina do capitalista e dos capitães da Indústria. Também por isso, em Nowhere as 
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máquinas não caíram em absoluto desuso, mas são utilizadas, apenas e só, na medida 

em que auxiliam e facilitam o labor que, de qualquer outra forma, seria demasiado 

melindroso ou desagradável. Regressando ao texto, Hammond observa: 

 

All work which would be irksome to do by hand is done by immensely improved 

machinery; and in all work which it is a pleasure to do by hand machinery is done 

without. There is no difficulty in finding work which suits the special turn of mind of 

everybody; so that no man is sacrificed to the wants of another. (NFN, 127) 

 

Numa sociedade que aprendeu a cultivar o prazer da criação, assim como o prazer da 

beleza e da qualidade, as máquinas perderam o seu papel central e a sua inquestionável 

autoridade. Por outro lado, poderíamos argumentar que, em nome de uma arte popular, 

útil na sua beleza, bela na sua utilidade, certamente desejável para quem aspira a um 

mundo um tanto mais livre e mais justo, melhor identificada com a prática de ofícios 

que se reconhecem necessários na produção de bens, Morris acaba por negligenciar a 

importância daquela arte ―maior‖, a do génio individual que deixa de ser reconhecido 

sobre todos os outros.  

 Compreendemos a inquietação de Wilde: quando todos são artistas, ninguém é. 

Em Nowhere não ouvimos falar de casas de teatro, actores e actrizes de renome, 

romancistas galardoados, menos ainda da Opinião Pública. Ainda assim, não é 

inteiramente verdade que a arte pelo prazer da arte ou, segundo o aforismo canónico, a 

arte enquanto expressão, sem vista a qualquer reforço utilitário, não exista na Londres 

do futuro. A diferença (de que o próprio Wilde não se terá apercebido) é que a audiência 

participa dela de uma outra forma.  

 Ao contrário de Oscar Wilde, Morris não defende o socialismo estetizado no 

qual, partindo da leitura prévia de Benjamin, também conseguimos identificar o 

princípio cooperante ao uso da arte como arma da ideologia dominante para a alienação 

do indivíduo. Antes pelo contrário, aquilo por que o utopista realmente reclama é a 

reivindicação da estética (no sentido mais amplo de uma teoria da sensibilidade) pelo 

quadro da vida política, na medida em que ela se torna condicionante fundamental da 

organização social e enquadramento para uma atitude mental em torno do colectivo. 

Chegados a esse ponto, não falamos mais do domínio da felicidade individual 

propriamentedita, mas do contexto mais amplo da experiência artística da colectividade. 

De uma maneira mais concreta, a pergunta que a utopia estética de Morris exige do seu 

público leitor é esta: o que pode a arte pode fazer por nós enquanto comunidade e como 
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é que ela se torna essencial no campo da experiência humana? Para Wilde, com toda a 

certeza, esse seria um ponto de partida perfeitamente disparatado: não importa o que a 

arte faz mas o que a arte é. Como escreveu o esteta no seu ensaio ―The Decay of Lying‖ 

de 1891: ―Life imitates art far more than Art imitates life‖ (Wilde: 2010, 22). Qualquer 

leitor com uma disposição romântica semelhante à do próprio Morris se alegraria com a 

possibilidade de também a vida imitar a arte no caso particular de News from Nowhere, 

de maneira a que todos pudéssemos desfrutar da vida numa sociedade que, para além de 

bela e sustentável, seria também sem classes, sem guerra, sem exploração de qualquer 

natureza. Por outro lado, nos aspectos fundamentais em que os dois autores 

verdadeiramente divergem, na sua especulação sobre o futuro das artes, a utopia 

catapulta o leitor para o centro de uma discussão muito mais recente. Com efeito, 

podemos argumentar que a utopia morrisiana antevê algumas questões que se tornarão 

centrais no debate estético modernista e, bem assim, não fosse a total verbosidade com 

que a arte é tratada na actual sociedade pós-moderna, na nossa contemporaneidade. Para 

citar apenas alguns exemplos, é o caso da questão, já trabalhada, da necessidade da 

tradição, da interacção do público com o objecto artístico versus a transformação da 

audiência num objecto estetizado (o ideal do esteticismo finissecular), da politização da 

arte vis-à-vis a vontade de criar arte. Mais ainda, da justaposição com a estética 

benjaminiana, o que também retiramos da presente abordagem à utopia estética de 

William Morris é a possibilidade, apresentada em Nowhere, de um reencontro com a 

aura da obra-de-arte que, não mais dependente do rito ou do culto místico, é, 

essencialmente, uma outra aura. Mesmo quando falamos no culto da beleza, esta vai 

sempre pressupor a harmonia entre o material, a função e a forma do objecto, de 

maneira a que permaneça intimamente relacionada com a experiência humana, terrena, 

da vida quotidiana. A nova aura da obra-de-arte, da arte produzida na utopia, tem de 

dizer respeito a algo muito mais fundamental, algo que não se deixe transformar ou 

deslocar facilmente com o passar do tempo, ainda que se alterem e transformem as 

ferramentas do arquitecto utópico. Na sua utopia, Morris vai localizar esta aura 

permanente no impulso humano para a criação, na vontade artística de fazer e 

contemplar, na necessidade do uso.  

 A especulação de Morris sobre formas pós-capitalistas de trabalho artístico pode 

ser entendida como um meio de estimular um diálogo democrático urgente sobre a 

relação entre arte, trabalho natureza e sociedade. O nosso utopista, é certo, não procurou 

definir, detalhadamente, a maneira como as pessoas deveriam viver a sua vida no futuro 
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hipotético. Em vez disso, procurou desenvolver um novo estilo de escrita utópica que 

permitisse à sua audiência decifrar a utopia de uma nova maneira. A sua técnica é, de 

uma maneira geral, anti-perfeccionista e intenta, no fundo, a desconstrução dos 

conceitos mais tradicionais. A utopia morrisiana não é, por isso, prescritiva ou profética, 

mas heurística e destina-se, por outras palavras, a despertar as esperanças latentes nos 

indivíduos comuns por uma forma de vida radicalmente diferente, seguramente 

igualitária, mais criativa, e com ênfase na cooperação.  

 Morris quer provocar a sua audiência, desafiá-la a debater, colectivamente, a 

racionalidade dos seus desejos e, acima de tudo, incutir-lhes a confiança e a coragem 

para lutar pelas suas convicções. Todavia, esta é apenas uma parte do valor total da sua 

utopia, aquelaa que alude, aliás, a grande maioria dos analistas na sua defesa da utopia 

como o locus do desejo. Com certeza, toda a utopia está intimamente associada ao que 

algum homem ou mulher, nalgum momento, desejou, seja a ordem e a justiça social, 

seja a felicidade no seu sentido mais amplo. Na conquista do terreno notável que é o 

não-lugar, muitos foram os autores que se propuseram, com mais ou menos 

extravagância, construir caminhos hipotéticos para a obtenção daquilo que, numa dada 

conjuntura histórica, e no plano da colectividade, alguém já quis. Também nesse 

sentido, a utopia morrisiana se revela, sem dúvida, original. No entanto, a preocupação 

do nosso poeta e socialista não é tanto com a chegada à utopia propriamente dita, mas, 

antes, com a certeza de que as pessoas sabem que a utopia é aquilo que elas realmente 

desejaram. Numa palavra, Morris quer certificar-se de que a utopia não é o simples 

resultado do progresso ou o futuro lido e interpretado através das lentes do presente, 

mas que se pode tornar naquilo para que sempre convergem os esforços colectivos da 

comunidade humana.  

 O desejo, já o dizia Levitas (2010), é uma construção artificial e manifesta-se em 

qualquer organização societal em que o ser humano coexista (210). Da mesma forma, 

também a arte é um produto do ser social, sintomática das condições em que é 

produzida; tal como o desejo, também ela procura um espaço para ser representada em 

todas e quaisquer etapas do desenvolvimento humano. Em Nowhere, sob a forma da 

utopia, Morris apresenta o desejo sob a luz que inspira a criação da arte, de maneira a 

que, seja o que for que o sujeito utópico quer, seja o que for que ele precise, pode 

consegui-lo através dos seus próprios meios enquanto ser social, não-alienado, num 

regime de liberdade e confiança nos seus pares. A necessidade da beleza, como todas as 

outras, pode e deve ser alimentada, mas o impulso para criar é uma componente que 
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Morris crê apenas natural. A utopia vista através do seu olhar criativo não é o lugar 

onde todos os desejos são realizados, mas o ainda-não experimental, uma hipótese 

voluntarista, onde o desejo tem um papel, na verdade, muito pouco expressivo quando 

comparado com a vontade de ser e estar que a própria arte manifesta. Em Nowhere 

Morris realiza o encontro final entre o Homem e o seu ―ser estético‖, que é também 

contido eticamente na sua relação com a comunidade. Nesse cenário, arte torna-se um 

princípio de conduta, da práxis humana, social e política, na ligação terrena que 

estabelece com o labor e o esforço humano. Essa é a verdadeira aura da obra-de-arte que 

a tradição (a do futuro, que terá sempre de ser inventada pelos fazedores de utopias) 

vem preservar. Finalmente, é a necessidade de pensar a estética no debate pelo futuro da 

sociedade que vem garantir, no entender de Morris, que nunca cessará a esperança no 

lugar bom para a humanidade. E assim se despedia, bravo e expectante, William Guest: 

 

Yes surely! And if others can see it as I have seen it, then it may be called a vision 

rather than a dream. (NFN,282) 
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Capítulo 6 

Conclusão 

 

 

 

 

 

  

 

Toda a arqueologia de materiais é uma arqueologia humana. O que este barro esconde e 

mostra é o trânsito do ser no tempo e a sua passagem pelos espaços, os sinais dos dedos, 

as raspaduras das unhas, as cinzas e os tições das fogueiras apagadas, os ossos próprios 

e alheios, os caminhos que eternamente se bifurcam e se vão distanciando e perdendo 

uns dos outros. – José Saramago, A Caverna. 

 

 

A Caverna não é uma utopia. A história de Cipriano Algor, jovem de sessenta e quatro 

anos, oleiro de profissão, podia ser a de muitos artífices, empregados, ainda, no 

momento da transição, nas últimas décadas do passado milénio, quando o mercado 

regional e tradicional cede lugar às grandes estruturas comerciais e o ready-made vem 

substituir a perícia do artista. O panegírico ao ―Centro‖, que na sua complacência 

soberba para com os inadaptados do sistema e os desditosos da vida é também 

inquebrantável na sua autoridade, é uma penosa ilustração da apoteose do progresso 

económico capitalista. Cipriano, que na sombra da amoreira-preta, sob o olhar aguçado 

e protector do cão Achado, deixa secar o produto do seu trabalho, depois de muitas 

horas volvidas em torno do amasso do barro e do calor do forno, é apenas um pequeno 

fornecedor do novo grémio. Numa manhã cinzenta, depois de atravessadas, até à capital, 

todas as Cinturas em que se divide a anatomia da crosta terrestre, dizem-lhe que os seus 

serviços deixaram de ser necessários. Cipriano protesta, procurando uma justificação 

para tratarem o seu trabalho com tanta displicência. Responde-lhe um empregado: 

 

Acho que foi o aparecimento aí de umas louças de plástico a imitar o barro, imitam-no 

tão bem que parecem autênticas, com a vantagem de que pesam muito menos e são 

muito mais baratas (...) não quero afligi-lo, mas creio que a partir de agora a sua louça 

só interessará a coleccionadores, e esses são cada vez menos. (Saramago: 2003, 23) 
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A Caverna foi publicada no ano 2000. Na verdade, o alvor do século XXI conheceu 

muitos ―Centros‖ e muitas Cinturas Industriais que nunca deixaram de crescer e de se 

multiplicar até aos nossos dias. No seu recôndito não vemos (ou ignoramos) a caverna, 

lugar insensato porque devora o que é e tudo aquilo que acreditamos ser, intimidante 

porque se deixa questionar e desconstruir, mas nunca adaptar, placidamente, à realidade 

aceitável, justificável nas suas instituições, pela convenção da rotina e pela 

padronização do pensamento. O que ela nos mostra, nas palavras de Saramago, é o que 

não queremos ver. O lugar da Caverna, onde jazem os homens e as mulheres de Platão, 

nunca verdadeiramente libertos da ignorância, não é uma utopia, mas, como ela, 

também nos pode inspirar o medo. Já o dissemos quando falávamos de Mannheim: a 

utopia reconhece o que não existe, partindo do vital princípio de que a realidade é uma 

construção, manobrável, profundamente instável, manipulada. É aterrador. 

 Em 1890, bem o dizia Fátima Vieira (1996), quando publicava News from 

Nowhere pela primeira vez, em fascículos, usando do modelo da escrita utópica de Sir 

Thomas More, Morris não escrevia para a audiência do século XVI (Vieira: 1996, 67). 

Por outro lado, assim vão as vicissitudes da História, ao leitor contemporâneo é ainda 

possível recuperar a utopia morrisiana e indagar sobre a actualidade das suas propostas 

ou, quando muito, sobre a pertinência das suas objecções. Comprovam-no as últimas 

décadas do século XX, altura em que o meio académico vai redescobrir a singularidade 

do pensamento morrisiano, depois de quase meio século votado ao silêncio. Por altura 

da virada do século XIX, certamente, Morris não podia imaginar as actuais e inúmeras 

funcionalidades do plástico, do sintético ou do contraplacado, materiais que vieram 

ocupar, a uma escala sem precedente, a feitura de todo o tipo de objectos de uso diário, 

como as próprias cerâmicas de Cipriano, ou as paredes apaineladas e esculpidas da casa 

de Runnymede. Aquilo que Morris testemunhou em primeira mão foi a usurpação dos 

meios de subsistência, do orgulho e da dignidade de homens cada vez mais alienados do 

produto do seu trabalho e da sua comunidade, empurrados e enredados na consumidora 

teia que é a guerra comercial, oprimidos pelas exigências de um sistema de classes 

artificial, para sempre rodeados da fealdade sórdida do progresso, iludidos por imagens 

que se reproduzem infinitamente.  

 Depois de A. L. Morton em The English Utopia (1952), é E. P. Thompson, em 

1955, quem introduz, na Europa, as ideias revolucionárias de um artista e pensador 

gentilmente recusado pelas massas até então, dada a sua notoriedade de poeta 

romântico. Atravessada a primeira metade do século XX, a descoberta de Thompson, 
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que foi, realmente, a redescoberta de William Morris, defronta-se com a desconfiança 

de um Ocidente abalado pelas duas Grandes Guerras e, acto contínuo, pela crescente 

ameaça vermelha da União Soviética, numa guerra silenciosa que perduraria até à 

última década do centenário.  

 Durante muito tempo – de facto, até hoje e, com certeza, depois de amanhã ainda 

será assim –, estudantes e estudiosos da obra e do pensamento de Morris seguem a 

avaliação crítica de Thompson e o argumento de que tanto o Marxismo como o 

Romantismo terão moldado o utopista e poeta num dos patriotas mais revolucionários 

do mundo. Nos aspectos em que a sua análise insinua tropeçar na mera reflexão, o 

biógrafo é prontamente corroborado por Raymond Williams, historiador da cultura, na 

sua obra inovadora Culture & Society,de 1958. Daquela estante empoeirada onde se 

amontoam os livros que havemos de reler um dia, a utopia lança-se para o centro de um 

debate político que, em última análise, vai acabar por desviá-la do seu principal 

objectivo como ficção especulativa: adquire, essencialmente, o papel de ilustração. 

Todavia, já na década de oitenta, tanto E. P. Thompson como Williams reconhecem a 

necessidade de repensar a ideia inicial de que News from Nowhere fosse, para Morris, o 

retrato da sociedade que se seguiria à revolução marxista. Thompson, por seu lado, 

aceita a dicotomia ―desejo vs. conhecimento‖, na qual a utopia, alicerçada no desejo, 

não se deixa apor verdadeiramente ao Marxismo, uma corrente de ciência política. 

Qualquer tentativa de aproximação dos dois termos chega, obrigatoriamente, a um 

ponto de ruptura e o romance utópico, insiste o biógrafo, regressa ao domínio específico 

da ficção literária, cujo objectivo é estimular a imaginação: o desejo não alcança nem 

tenta compreender o que é do âmbito do conhecimento ou da investigação crítica. Na 

conjuntura proposta por Thompson, Morris entrega-se a um utopismo moral sem 

repercussões reais no plano do marxismo. Williams é mais pragmático. Em último caso, 

argumenta este segundo autor, Morris permanece indefinido face às múltiplas 

ramificações do seu pensamento e conta, deliberadamente, com a simplificação, ―even 

regression‖, ao promover o Socialismo como a única solução possível para a fealdade, o 

desperdício e as injustiças da sociedade capitalista (Williams: 1989, 217). O autor 

conclui: ―it‘s just not on in a twentieth-century world. It‘s all gone too far, there are too 

many of us. The problems have to be solved in modern terms or they won‘t in practice 

be solved at all.‖ (ibid., 218) Williams é sempre sensato na sua crítica ao utopismo 

morrisiano e revela-se incapaz de tomar uma atitude condescendente perante o autor e a 

sua obra. No entanto, dois problemas se mantêm com a sua reavaliação: por um lado, a 
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ideia da indefinição de Morris e, por outro, a noção de que o socialista usa da utopia 

como um guia prático.  

 Decididamente, existe um limite controverso em que se encontram as aspirações 

socialistas de Morris, o pensador político e o utopista, e os seus objectivos enquanto 

artista, proprietário e, principalmente, empregador. No entanto, como vimos, não é 

inteiramente verdade que esse limite se traduza em inconsistência no todo do seu 

pensamento social e menos ainda em imprecisão. Mais enfática e declaradamente do 

que alguns dos socialistas mais entusiastas do seu tempo, Morris nunca deixou de 

batalhar por uma definição clara dos conceitos centrais à sua teoria socialista, pela saúde 

das artes e da vida humana, em todo o seu trabalho como conferencista e propagandista. 

De resto, não há dúvida de que o autor de ensaios como ―How we Live and How we 

Might Live‖ ou ―Useful Work versus Useless Toil‖ seja do mesmo temperamento 

daquele que deu vida à revolta de John Ball ou aos campos elísios de Nowhere. Quanto 

ao Socialismo morrisiano considere-se o seguinte: Morris nunca nutriu respeito ou 

simpatia pela grande maioria das descobertas do progresso da civilização ocidental, 

nomeadamente da Europa do pós-Renascimento, um aspecto que imediatamente o 

distingue na corrente Romântica do fin de siècle. Na literatura, por exemplo, era 

absolutamente indiferente ao realismo, com a excepção única de Charles Dickens, e na 

vivência em sociedade nunca escondeu o mais profundo desprezo pelo aparato burguês, 

de que é exemplo, entre outros igualmente importantes, o sistema educativo tradicional. 

Os seus múltiplos interesses formam um conjunto eclético e é só muito raramente que 

Morris se debruça sobre um ou outro tema em particular: seja o tópico das condições 

laborais do Homem moderno, seja o do ambiente, da condição da mulher, da arte, da 

história, seja ainda a questão da educação, todos se entrecruzam e complementam no 

seu percurso e amadurecimento intelectual enquanto orador, crítico e romancista. A 

separação dos vários temas e saberes em escolas de pensamento ou disciplinas é uma 

imposição da mentalidade burguesa à qual Morris resistiu sempre. Em parte, talvez isso 

justifique o porquê do seu pensamento ter sido alvo de tão penosa atenção finda a 

Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, também compreendemos, posto isto, a 

impossibilidade de falar de Morris como um socialista-marxista ortodoxo, o que 

também facilitou a aceitação da sua teoria por parte da Europa ocidental nas últimas 

décadas da Guerra Fria. 

 O Socialismo ocupa uma grande e valiosa parte do pensamento morrisiano, mas 

isso não o torna imune à redefinição, principalmente no seu encontro com a estética. 
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Seja na vivência em comunidade, seja na harmonia interior do indivíduo, em Nowhere, 

a sociedade comunista, a procura da beleza em tudo o que a vida contém deu um sentido 

à mudança mesmo depois da hipotética revolução. Nesse aspecto, como em tantos 

outros, Morris foi mais directo, mais preciso e mais revolucionário do que qualquer 

socialista, medievalista ou escritor utópico da Inglaterra vitoriana e, certamente, mais do 

que muitos pensadores e ecologistas contemporâneos. Em diálogo com a própria 

História, a utopia morrisiana desenha na revolução o caminho da liberdade e, com ela, o 

desmoronamento do sistema capitalista, o fim da hegemonia burguesa e o 

desmantelamento de dispositivos ideológicos de primeira ordem para a fomentação de 

uma ―cegueira poética‖ nas massas dominadas. Esse é, no romance, o primeiro passo 

para a reconstrução social. Contudo, é a consciência da necessidade social da beleza, 

que começa no prazer inerente ao trabalho livre, não-alienado, que vai preencher essa 

liberdade reconquistada com o amor pela vida humana, pela natureza, pela criação.  

 Williams tem razão: muitas das soluções propostas por Morris não são 

exequíveis actualmente, nomeadamente quando falamos de um retorno à ruralidade. Só 

em Portugal somos cerca de dez milhões de habitantes hoje, nem o dobro da população 

na Londres de finais de Oitocentos. Por outro lado, também pode ser que estejamos 

perante uma interpretação incompleta da utopia morrisiana, que olha a construção do 

lugar da utopia, mas desvaloriza a sua capacidade para a representação e a crítica 

construtiva, bem como a capacidade alternativa do lugar utópica. 

 Em Nowhere, o Homem não consegue, simplesmente, conceber-se fora da 

natureza. Como dizia Clara, companheira de Dick, sobre a atitude incompatível da 

sociedade capitalista face à nova mentalidade:  

 

Their mistake once more bred of the life of slavery that they had been living (...) a life 

which was always looking upon everything, except mankind, animate and inanimate – 

―nature‖, as people used to call it – as one thing, and mankind as another. It was natural 

to people thinking this way, that they should try to make ―nature‖ their slave, since they 

thought ―nature‖ was something outside of them. (Morris, News from Nowhere, 200) 

 

No romance, o regresso a uma vida maioritariamente rural, pelo menos naquele canto 

do mundo que Londres prefigura, representa uma tentativa do povo nowheriano de viver 

a sua nova identidade, essa que é eticamente motivada pela beleza, fruto de um 

reencontro com a promessa sempre libertadora da arte e com a liberdade e 

individualização criativas, associadas ao cunho da tradição medieva, quando o ser 

humano se vê finalmente livre para viver e não para existir simplesmente. No mais, 
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recorde-se que foi a pensar na sociedade de finais do século XIX que Morris se sentiu 

compelido a projectar, no romance, uma alternativa ao aproveitamento do meio rural. 

Basta que contrastemos a paisagem descrita por Guest na sua viagem pelo Tamisa e os 

fortes comentários do próprio Morris sobre a vulgarização do campo para compreender 

a força dessa alternativa. Em ―Makeshift‖, por exemplo, uma palestra que teve lugar a 

dois anos da sua morte, o socialista não revela a mais pequena intenção de moderar a 

sua censura ao regime de exploração da natureza, propagado, não só pela prática 

desconcertante de um industrialismo tecnológico em franco crescimento, mas também 

por iniciativa privada da burguesia endinheirada: 

 

[T]he rich squire-archy and nobility are not forced by lack of pence to cockneyize the 

countryside; but yet so soon as ever you come across a village turned smart but dull by 

idiotic architec-tooral-looral [sic.] excrescences and changes; the cock-tailed school, the 

restored church, the Lady Bountiful cottages, the lodges of the Bayswater pattern, the 

carpet gardening of the vicar‘s garden and so forth (...) you will be heartily sorry that 

you haven‘t missed it, such a lump of ugliness and vulgarity it [is]. (―Makeshift‖, MIA) 

 

Apesar de tudo, a sua crítica à beleza defraudada da natureza provém sempre de uma 

preocupação muito mais central no pensamento deste autor, que é a saúde da natureza e 

as suas implicações na vida humana. Com efeito, Morris não tinha receio de dizer que a 

humanidade incorria na possibilidade de ficar sem meios de subsistência na sequência 

da extenuação total de recursos naturais. É o proto-ecologista, mas também o esteta, 

dentro de si que apela à necessidade urgente de preservar a natureza. É esse apelo que 

nos leva directamente ao argumento, também perpetuado por Williams e outros autores, 

de que a utopia morrisiana invoca ideais de vida regressivos e impraticáveis nos nossos 

dias. Apesar dos argumentos já esgrimidos, há uma observação que ainda merece 

destaque, mesmo em jeito de conclusão.  

 O status-quo é uma construção artificial, mais ou menos injusta, mais ou menos 

sensata, que a utopia no seu papel mais activo vem desafiar. Posto isso, olhemos mais 

uma vez, e muito rapidamente, para o conceito em mãos. Os dicionários mais gerais 

optam, usualmente, por uma definição nominal da palavra ―utopia‖, apontando, num 

primeiro momento, para a representação fictícia de um país ou estado ideal, organizado 

da maneira mais racional possível (o que se traduz, invariavelmente, na noção de uma 

organização moral e racionalmente superior à da realidade), cujo objectivo final é a 

felicidade mais completa do colectivo humano que habita esse mesmo país ou estado. 

Numa segunda acepção, quase todos os dicionários aceitam o seu carácter impraticável, 
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―irrealizável‖ (―Utopia‖ CF) e associam-na à ―quimera, fantasia‖ (―Utopia‖ DU), 

―projecto imaginário‖ (―Utopia‖ MS). Coloquialmente, o termo perde todo o carácter e 

a ambiguidade que Thomas More lhe concedera no momento da concepção.
58

 Northrop 

Frye (1965) e Ruth Levitas (1990) já invocaram os perigos de interpretar a utopia como 

se se tratasse de um plano, de uma simples descrição, e, de resto, uma definição do 

utópico enquanto sonho quimérico é apenas auto-destrutiva, uma vez que, em última 

análise, nega a possibilidade da função crítica e criadora da arte, do pensamento e, diria 

Bloch melhor do que ninguém, de todo o empreendimento humano.  

 Fruto sazonal dos tempos de crise e de crítica, partimos do princípio que a utopia 

é, acima de tudo, um estudo, uma proposta alternativa para a História, uma ideia, uma 

tentativa de resposta. Ela não propõe soluções imediatas mas cria caminhos, pontos de 

viragem na própria curvatura do tempo. Ora, do ponto de vista do estudante do 

utopismo, quando um autor (o utopista) opta por representar a humanidade em sincero 

diálogo com a natureza, que assim toma parte em tudo quanto o ser humano seja capaz 

de construir para colmatar uma necessidade sua e da comunidade, de acordo com a 

lógica interna do romance, estamos perante uma realidade de escolha sem dúvida 

individual. Todavia, enquanto opção, ela é tão séria e tão crítica quanto a de investir 

uma extraordinária quantia de capital humano e monetário na produção de um número 

muito limitado de automóveis cada vez mais absurdamente rápidos, mas cujo usufruto 

pleno é continuamente negado pelo simples facto de nos centros urbanos, pelo menos na 

União Europeia, o limite máximo de velocidade ser, até à data, os cinquenta quilómetros 

por hora. O primeiro exemplo encontramo-lo em Nowhere, o lugar do sonho 

morrisiano, mas o segundo, que é tão sem propósito que só em Laputa lhe dariam algum 

fundamento teórico, reconhecemos da nossa realidade.  

 O que o plano da especulação tem de tão poderoso é que predomina, reinante, 

como o domínio das ideias e estas, como ideias que são, têm sempre tendência, mínima 

que seja, a imaginar-se na sua aplicação prática. Também nessa propensão encontramos 

o desejo, a expectativa, até o sonho, que são princípios inegáveis da construção utópica. 

Contudo, um dos contributos mais originais de Morris para os Estudos Utopianos, que 

retiramos da análise da sua utopia ao alcance da sua teoria estética, social e socialista, é 

a capacidade de pensar a utopia, não como sonho, desejo ou devaneio, mas como 

possibilidade negada. Como materialista, o também poeta fortaleceu o argumento da 

                                                 
58

 Reveja-se o capítulo 1, Introdução, 13. 



162 

 

utopia nesse sentido de duas maneiras: primeiro, ao desafiar as formas de produção, os 

padrões do consumo e a racionalidade do desejo da sociedade capitalista e, segundo, 

propondo, sobretudo, o que seria uma alternativa aos critérios de produção na sociedade 

socialista, da verdadeira liberdade e igualdade – a carência, a utilidade e a beleza – e 

demonstrando (sempre no plano da especulação) como uma mudança fundamental nas 

forças e relações produtivas influenciaria a transformação das relações sociais e 

humanas – do indivíduo para a sociedade, do indivíduo para consigo mesmo. 

 A crítica de Morris à qualidade inexistente de uma produção cada vez mais 

padronizada, no período mid-Victorian, certamente não fará justiça à produção 

massificada da era do IKEA. Contudo, se para o consumidor do século XXI deixou de 

fazer sentido resistir à imitação e ao ―makeshift‖ (para bem das nossas carteiras e para o 

sucesso das grandes casas comerciais), na luta morrisiana contra a civilização moderna 

essa resistência era um princípio elementar. Num registo sem dúvida actual, centrado na 

crítica à sociedade do consumo, o ataque de Morris à falsificação dos materiais 

demonstra uma forte censura da própria centralidade do mercado capitalista na 

organização social sua contemporânea e reforça, novamente, a necessidade da 

verdadeira mudança. Dizia assim naquele discurso de 1894: 

 

[A] condition of equality for all (...) is the only one which can draw out to the full the 

varying capacities of the citizens and make the most of the knowledge and skill of 

mankind, the gain of so many ages, and thus to do away for ever with Makeshift. (ibid.) 

 

Todavia, a insistência do autor na produção de objectos em Nowhere e a sua confiança 

de que a organização comunista da sociedade tornaria possível a união da arte e do labor 

humano não é, simplesmente, a convicção de um materialista. Em última análise, a 

utopia morrisiana é também uma forte declaração pelo fim da alienação do Homem e 

reitera, essencialmente, a urgência de recuperar o sentimento de pertença do ser humano 

a um mundo em movimento, à terra e à cultura, a uma comunidade de seres vivos. Para 

além das implicações ecológicas da sua visão da sociedade ideal, a relevância das ideias 

de Morris é, hoje, dificilmente contestável. Insaciável, a doutrina e a prática do 

capitalismo transformou o prazer, o desejo e o sonho em artigos comercializáveis, 

passíveis de se submeterem à lei da oferta e da procura, sujeitos à manipulação. Na 

nossa contemporaneidade, e sobretudo no Ocidente, o capitalismo deu-nos a liberdade 

de expressão e de escolha há muito bloqueadas pelas décadas de silenciosa (e quantas 

vezes ensurdecedora) opressão e censura de regimes autoritários. No entanto, o que 
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muitos entusiastas do sistema ainda não admitem é que são as instituições e os 

dispositivos do neo-liberalismo capitalista (como o mercado global, a teia de 

monopólios de produção privados ao nível planetário, o próprio capital, os vários 

mecanismos de despersonalização de um vasto exército industrial, etc.) que ainda 

controlam e manipulam essas liberdades. Eles condicionam a própria vontade e 

necessidade. Na virada do século XIX, esse é um problema com que Morris lida intensa 

e extensivamente, embora haja uma larga tendência para contornar essa análise em 

estudos sobre a sua utopia.  

 Numa incessante crítica a uma sociedade minada pelas leis do mercado 

capitalista, fundamentada no monopólio manufactureiro da maioritária burguesia, 

assente na produção mais indispensável e, sob a bandeira de um falso progresso, na 

contínua fomentação de necessidades abstractas, Morris pergunta: o que produz o 

esforço laboral no presente sistema de produção capitalista? A resposta surge sucinta o 

bastante numa palestra de 1884 em que a questão do trabalho toma a forma final de tese: 

 

(...) concerning the manner of work in civilized States, these states are composed of 

three classes – a class which does not even pretend to work, a class which pretends to 

work and produces nothing, and a class which works, but is compelled by the other two 

classes to do work which is often unproductive. Civilization therefore wastes its own 

resources, and will do so as long as the present system lasts (Morris, ―Useful Work 

versus Useless Toil‖, 292-3). 

 

Muito resumidamente, Morris defende que o objectivo primeiro da força laboral, base 

da colectividade humana, consiste na satisfação das necessidades da mente e do corpo: 

nesta encaixa a óbvia necessidade dos alimentos, do vestuário, do abrigo, do conforto e 

de todas as ferramentas que tornem essas exigências essenciais possíveis de satisfazer; 

quanto à satisfação mental do indivíduo, o socialista refere-se, tão-só, à necessidade da 

poesia, da música e de todo aquele magnífico corpus em que se compilou o 

conhecimento do mundo natural e do mundo reconstruído pelos feitos humanos, isto é, a 

necessária Ciência e a revolucionária História.  

 Na defesa do que considera ser o real propósito do trabalho, que é dizer, para 

efeitos de simplificação, do labor humano, Morris argumenta que entre os bens 

perecíveis com o consumo (como é o caso dos alimentos ou do combustível) e aqueles 

em que se sustenta e fortifica o intelecto humano (as artes nobres), há toda uma gama de 

actividades laborais para efeitos de produção de riqueza. Recorde-se que o conceito de 

riqueza no pensamento morrisiano é o verdadeiro oposto da riqueza capitalista, ou seja, 
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da acumulação da mais-valia.
59

 Pelo contrário, riqueza (do inglês: ―wealth‖) vai ser 

definida como tudo aquilo que a Natureza coloca ao dispor do ser humano e, bem assim, 

do uso racional que este faz do que ela lhe dá:  

 

The sunlight, the fresh air, the unspoiled face of the earth, food, raiment and housing 

necessary and decent; the storing up of knowledge of all kinds, and the power of 

disseminating it; means of free communication between man and man; works of art, the 

beauty which man creates when is most a man, most aspiring and thoughtful – all 

pleasures which serve the pleasure of people. (ibid., 291) 

 

O que separa o verdadeiro labor da labuta improfícua da classe operária em prol do 

lucro do monopolista, à qual se convencionou chamar ―trabalho‖, é o desejo por essa 

riqueza autêntica: um desejo que se traduz, para o trabalhador, e em primeiro lugar, 

numa esperança no produto gerado pelo seu próprio trabalho e que, enquanto fruto de 

uma necessidade mais ou menos colectiva, se torna, também, na esperança numa 

resposta colectiva para a satisfação dessa necessidade. Com efeito, o problema duplo da 

satisfação de necessidades, e que, curiosamente, comentadores partidários do 

ecologismo de Morris raramente aprofundam, é que assenta, por um lado, na 

dependência do ser humano relativamente à natureza e, por outro, na organização social 

e consciente da capacidade humana. Como avança Morris: ―men urged by their 

necessities and desires have laboured (...) at the task of subjugating the forces of Nature 

and of making the natural material useful to them‖ (ibid. 293). Contudo, a mecânica 

capitalista de produção e consumo, sua (e nossa) contemporânea, tornou todo esse 

esforço inútil e infrutífero, cuja única esperança: ―[has] been turned into (...) hope of 

living to labour‖ (Morris, ―Lesser Arts‖, 393).  

 Ao contrário do que Bacon profetizara,
60

 o Homem ainda não tem a capacidade 

de alterar a essência dos elementos da natureza, o que gera forçosas limitações ao nível 

do uso dos seus instrumentos, ou seja: somos capazes de dominar, até certo ponto, o 

mundo natural, defendemo-nos das suas arbitrariedades, testamos os seus limites, mas 

não nos é possível transformar as propriedades intrínsecas dos seus materiais. Por outro 

lado, também se reconhece que a própria noção de limitação humana não é constante: o 

ser humano não surge no limiar de uma determinada circunstância histórica destituído 

de qualquer tipo de experiência ou ferramenta, a sua mente em tabula rasa. A passagem 

                                                 
59

 Para a fonte do conceito, cf. Karl Marx, 1974, O Capital, vol. 1, parte 3, capítulo 7, Processo de 

Trabalho e Processo de Produção de Mais-valia, Coimbra: Centelha.  
60

 A referência é de New Atlantis (1627), romance utópico mas inacabado da autoria do filósofo e 

cientista inglês Sir Francis Bacon (1561 – 1626). 
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de uma época para outra faz-se de limitações vencidas, ultrapassadas, mas também da 

criação, inconsciente ou não, de novos obstáculos. Da mesma maneira, desejos ou 

carências não brotam de um auspicioso vácuo. A Morris não bastava, por isso, dizer que 

a esperança dos indivíduos no produto do seu trabalho é a esperança na satisfação de 

uma necessidade real, movida por uma carência material específica: mais do que isso, 

impunha-se compreender de que maneira essa necessidade ganhava expressão ou se 

autojustificava numa circunstância história em particular, sob uma determinada 

conjuntura socioeconómica. Essa era uma das principais contendas da política educativa 

de Morris em nome do Socialismo, que passava por denunciar a exploração operária, 

desmistificar as relações do mercado capitalista e questionar a necessidade real do 

mesmo sistema e das suas premissas. Com o auxílio cuidadoso da História, concluiu: 

 

The present and decaying order of things, like those which have gone before it, had to 

be propped up by a system of artificial authority; when that artificial authority has been 

swept away, harmonious association will be felt by all men to be a necessity of their 

happy and undegraded existence on the earth. (―Down of a New Epoch‖, 178) 

 

Da mesma maneira, ao tirar partido dos elementos naturais para a satisfação das suas 

necessidades, das mais complexas às realmente básicas, o ser humano estabelece, com a 

natureza, uma relação de contínua medição de forças cujo impacto é sempre mais 

evidente, mais rudimentar ou mais violento em diferentes etapas da conquista humana 

do mundo natural. Numa sociedade francamente prática, movida pelas luzes da nova 

tecnologia, em constante actualização e sempre direccionada para o futuro, nas suas 

mais diversas vertentes, é menos fabulístico que se pense a natureza como conjunto de 

fenómenos mais ou menos independentes da vida civilizacional do que enquanto 

presença activa e indispensável na produção dos artigos mais em voga; é o impulso 

mais óbvio e fundamental da chamada civilização (a sociedade urbanizada) que se 

inscreve no presente do nosso discernimento como a ―nova naturalidade‖. Por outro 

lado, durante o feudalismo da Idade Média, por exemplo, quando a grande parte do 

esforço laboral convergia para a produção e cultivo de subsistência, tanto ao nível da 

família nuclear como da comunidade, e a população se sabia dependente do crescimento 

sazonal de diferentes colheitas, a consciência de um vínculo entre a natureza (isto é, o 

conjunto de forças que actuam no mundo natural e suas respectivas potencialidades) e a 

colectividade humana era, necessariamente, outra. Porque falamos de sociedades 

fundamentalmente diferentes, falamos, também, de necessidades de produção e de 
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consumo absolutamente distintas. Como argumenta o sociólogo contemporâneo 

William Leiss (1988): ―every culture assimilates the biological dimension of existence 

into its socialization patterns, which are the actual determinants of the interpretations of 

need‖ (54). Por outras palavras, em qualquer cultura ou sociedade, e mais ainda na de 

classes, a fermentação de necessidades só pode ser abertamente compreendida, 

enquanto facto e não como conceito abstracto, na equação crítica de pressões e/ou 

conflitos de ordem de cada grupo societal (entenda-se, o carácter isolado de cada classe) 

no processo socializante. Naturalmente, compreendemos que a necessidade do 

vestuário, por exemplo, é uma construção social particular do domínio humano, 

enquanto a necessidade de alimentação é comum a muitas outras espécies, i.e., são 

necessidades não exclusivamente humanas. Contudo, mesmo as chamadas necessidades 

básicas, como a de uma quantidade mínima de nutrientes ou de refúgio face à 

hostilidade do ambiente, podem ser satisfeitas de forma tão variada e infinita quanto 

infinita for a criatividade humana, o que é dizer, da maneira mais regulamentada e 

utilitária à mais intuitiva ou arbitrária. O método adoptado por cada sociedade para a 

produção de meios e materiais que permitam satisfações compatíveis com as 

necessidades experienciadas é tanto uma construção social como o sistema que o 

sustenta e com o qual esse método se confunde. O mesmo diríamos dos desejos e das 

esperanças de uma população específica, ambos um produto das carências 

experienciadas no processo de socialização e perante a capacidade de resposta da 

sociedade encarregue de promover as necessárias satisfações. Assim, para retomar o 

exemplo anterior, compreendemos que as necessidades da população sob o jugo feudal 

não são as mesmas que regulam o sistema de produção capitalista, orientada pelos 

monopólios, mas em nenhuma das situações estamos perante necessidades inerentes à 

natureza humana, por muito que a força do hábito o faça parecer. 

 Para Morris, a mecânica capitalista de produção vai depender, em larga medida, 

da fomentação de ―falsas exigências‖ num público completamente submetido às leis do 

mercado e do capital, às quais obedece de uma forma que se lhe afigura natural. 

Escrevia o próprio, nesse sentido, numa passagem que merece ser citada na íntegra pela 

sua actualidade: 

 

The market assumes that certain wares are wanted; it produces such wares, indeed, but 

their kind and quality are only adapted to the needs of the public in a very rough 

fashion, because the public needs are subordinated to the interest of the capitalist 

masters of the market, and they can force the public to put up with the less desirable 
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article if they choose, as they generally do. The result is that in this direction our 

boasted individuality is a sham; and persons who wish for anything that deviates ever so 

little from the beaten path have either to wear away their lives in a wearisome and 

mostly futile contest with a stupendous organisation which disregards their wishes, or to 

allow those wishes to be crushed out for the sake of a quiet life.(―The Revival of 

Handicraft‖, 216) 

 

Se a utilidade é um dos critérios centrais para a produção, então é a necessidade como 

construção social que será determinante na avaliação daquilo que é, realmente, útil. 

Ainda que Morris nunca tenha explorado a problemática da necessidade nestes termos, 

articulou o ponto crucial da questão de forma semelhante num artigo de 1903, 

divulgado pela Fabian Society, um dos principais grupos socialistas britânicos do 

término do século XIX:  

  

[I]n a society of inequality, a society in which there are very rich people and very poor 

ones, the standard of usefulness is utterly confused: in such a society the market price of 

an article is given us by the necessities of the poor and the inordinate cravings of the 

rich (...). But in a society of equality, the demand for an article would be a standard of 

its usefulness in one way or other (...) and always labour would be employed in 

producing things that people (all the people, since classes would have disappeared) 

really want. (―Communism‖, 12) 

 

Na verdade, os efeitos da análise incriminatória do nosso poeta sentimo-los, hoje, mais 

do que nunca, numa sociedade em que, sob o pendão de um empreendedorismo 

globalizante e alegadamente inovador, se produzem artigos e desenvolvem iniciativas 

perfeitamente inúteis de um ponto de vista histórico ou até ontológico, mas que ganham 

uma utilidade aparente na consumação de hábitos e práticas sociais que só o próprio 

capitalismo justifica. Dada a injustiça das classes, escrevia Morris, num comentário 

valioso para a nossa contemporaneidade: ―civilization has bred desires which she 

forbids us to satisfy‖ (―Useful Work‖, 293). Contudo, mais do que um poderoso 

diagnóstico social, o que a sua filosofia propõe é a mais profunda mudança de 

mentalidade e comportamentos, a par de uma transformação, efectivamente radical, na 

estrutura da sociedade contemporânea e, consequentemente, nos hábitos mais 

específicos da população. Seguramente assombrosa numa era de reformas e contenção, 

a sua proposta socialista-marxista, que é a sua proposta utópica, para uma sociedade 

sem classes privilegiadas e sem desperdício não deixa de se justificar, ainda hoje, pela 

urgência da justiça social e de uma experiência do mundo mais humana, a um nível 

universal. É, então, na arte que Morris encontra o instrumento de primazia para o 

incentivo a uma organização laboral mais justa e equilibrada, inclusiva e socialmente 
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necessária, mas acima de tudo genuína, perante as necessidades colectivas de uma 

comunidade sem classes, cujo ideal é o de grupo e não o individualismo exacerbado.  

 Se Morris tinha razão e o capitalismo alimenta, realmente, desejos que nos 

proíbe de satisfazer (como o de alcançar a utopia, por exemplo), então, para além de 

uma nova moralidade, como argumenta E. P. Thompson, o que a utopia morrisiana 

realmente mantém através do seu diálogo com a História é que o capitalismo, tal como o 

feudalismo, seu antecedente histórico, está a trabalhar para o seu próprio fim. A 

possibilidade que o sistema presentemente nega (i.e., a de uma condição de verdadeira 

liberdade e igualdade para todos) cessará, no seu colapso, de ser um mero sonho. Ao 

socialista, assim como ao utopista, cabe a tarefa de encaminhar e fortalecer esse 

desmoronamento e garantir que o que se segue é, com efeito, a melhor alternativa.  

 Recorrendo aos exemplos retirados do seu estudo do período medieval, Morris 

defende, sobretudo, que a doutrina do capitalismo é antinatural. Também aqui 

retomamos a questão do seu medievalismo ao tentar decifrar o raciocínio, ou a ciência, 

do utopista subjacente à sua alternativa socialista. Com efeito, bebendo da interpretação 

marxista e baxiana de dialéctica histórica, Morris foi capaz de reunir da maneira mais 

criativa e original, numa forma de protesto revolucionário que ameaçava cair em 

desuso, o que havia de melhor no movimento socialista e na escola de pensamento 

estético seus contemporâneos e na corrente romântica de que inicialmente partira, ou 

seja, o seu medievalismo e amor cativante pela natureza. Essa forma foi a utopia. 

 A necessidade, humana e social, da beleza, que é o princípio fundamental da 

estética morrisiana, é o que mantém viva a sociedade da utopia na forma como ela nos é 

apresentada em News from Nowhere, muito para além da sua simples configuração. 

Advogando o retorno à tradição na produção e a uma cultura da natureza, o povo 

nowheriano conseguiu alcançar a verdadeira humanidade. O Homem tornou-se mais 

completo mas nunca perfeito, porque são infinitas as possibilidades da arte, do engenho, 

do espírito sóbrio e liberto, da própria natureza. Em Nowhere, uma ética de comunidade 

é indivisa da ética do ―ser estético‖ individual e a sua harmonia ressoa na beleza da 

paisagem verde e recheada, bem como no carácter único de qualquer artigo produzido 

pelo labor do Homem livre.   

 O presbítero, poeta e filósofo José Tolentino Mendonça escreveu, não há muito 

tempo, que a Cultura não é um luxo, mas ―uma necessidade primária‖ (Mendonça: 

2014, 6). A cultura realmente digna desse nome ―dialoga com as grandes necessidades 

da vida‖, tem o carácter ―daqueles elementos sem os quais a vida diminui‖ e deve ser 
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entendida ―como bússola e motor de desenvolvimento‖, principalmente em épocas de 

crise profunda (ibid.). Transfiguração enraizada na realidade, a Arte abre-se sempre a 

uma segunda realidade, num processo de dupla criação: tradicionalmente, a da realidade 

do artista e a do espectador que contempla a obra-de-arte. Numa sociedade em que a 

criação artística se tornou um importante princípio socializante, o seu nome certamente 

que se altera mas o seu objectivo, no plano da História humana, permanece o da 

construção e da preservação da Cultura. Essencialmente, a utopia estética de Morris é a 

forma última dos ideais mais radicais e mais honestos do seu autor, em prol do futuro da 

arte e da vida humana. O que ela reclama, sem dúvida, é o direito supremo do ser 

humano de se dedicar à Arte da Vida. Em última análise, como é próprio do genre, ela 

também procura romper com os limites elásticos da sua própria forma. Numa palavra, 

quer promover o debate e a reacção, quer penetrar no mais íntimo do espírito humano, 

desafiar o medo e a possibilidade da mudança. E mesmo que o artifício algum dia se 

esgote, o ideal que a utopia representa ultrapassa as barreiras do próprio tempo. 

Recorde-se as palavras de Morris: 

 

Since the world is alive and moving yet, my hope is the greater (...) true, it is a dream, 

but dreams have before now come about of things so good and necessary to us, that we 

scarcely think of them more than of the daylight, though once people had to live without 

them, without even the hope of them. (―The Lesser Arts‖, 253) 

 

Em retrospectiva, olhando o último quartel de Oitocentos deste nosso século XXI, 

gostaria de poder dizer que fomos aperfeiçoando, realmente, a chamada Arte da Vida. 

Oscar Wilde falou-nos de um mapa, Morris ensinou-nos a lê-lo. Certamente nos 

perdemos. Ou será que ainda estamos na Caverna? 
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