
HERESIA

rosto Heresia.indd   1rosto Heresia.indd   1 21/03/11   14:3621/03/11   14:36



 O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em fi cção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta fi gura 

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafi os e contratempos da vida.
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Prólogo

Mosteiro de 
San Domenico Maggiore, Nápoles
1576

A PORTA EXTERNA FOI ESCANCARADA com um estrondo que ecoou pelo 
corredor, e as tábuas do piso vibraram com a marcha decidida de vários 

pés. Dentro do cubículo, eu me empoleirava na beira de um banco de madeira, 
com o cuidado de não me sentar muito perto do buraco que se abria sobre a 
fossa abaixo. Com a súbita corrente de ar gerada pela entrada dos homens, 
minha vela bruxuleou e criou sombras oscilantes, que aumentavam e enco-
lhiam nas paredes de pedra. Allora, pensei, erguendo os olhos. Finalmente 
vieram me pegar.

Os passos se detiveram do lado de fora e foram substituídos pelo martelar 
furioso de um punho e pela voz rouca do abade, forçada além de seu costumeiro 
tom tranquilo e diplomático.

– Fra Giordano! Ordeno que saia neste instante, segurando bem à mostra o 
que quer que tenha nas mãos!

Ouvi um risinho de zombaria de um dos monges que o acompanhavam, ime-
diatamente seguido por um severo estalar de língua do abade, Fra Domenico 
Vita. Apesar do momento, não pude deixar de sorrir. Frei Vita era um homem 
que, no curso normal dos acontecimentos, dava a impressão de que considerava 
todas as funções fi siológicas bastante ofensivas. Ter que ir atrás de um de seus 
monges num local tão deplorável, portanto, devia estar lhe causando uma afl i-
ção nunca sentida antes.

– Um momento, padre, por favor – respondi, desamarrando o hábito para dar 
a impressão de que estivera usando a latrina para fazer minhas necessidades. 
Olhei para o livro em minha mão. Por um instante, pensei em escondê-lo em 
algum lugar sob a batina, mas isso seria inútil: eles me revistariam assim que eu 
abrisse a porta.

– Nem mais um momento, irmão – disse frei Vita, deixando uma serena 
ameaça se insinuar em sua voz. – O senhor passou mais de duas horas na latrina 
esta noite. Creio que isso é tempo sufi ciente.
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– Foi alguma coisa que eu comi, padre – retruquei. Com profunda tristeza, 
joguei o livro no buraco, simulando um ruidoso acesso de tosse para encobrir o 
som provocado quando ele caiu no depósito de dejetos mais abaixo. E era uma 
edição tão boa!

Destranquei e abri a porta e vi o abade postado diante dela. Suas feições pe-
sadas quase vibravam por causa da raiva reprimida, mais vívida ainda à luz das 
tochas carregadas pelos quatro monges parados atrás dele, de olhos cravados 
em mim, ao mesmo tempo estarrecidos e fascinados.

– Não se mexa, frei Giordano – disse Vita entre dentes, sacudindo o dedo na 
frente do meu rosto, em advertência. – É tarde demais para ocultações.

Entrou no cubículo, torcendo o nariz por causa do mau cheiro, e levantou 
sua lamparina para verifi car todos os cantos, um após outro. Não encontrando 
nada, ele se virou para os homens às suas costas:

– Revistem-no! – vociferou.
Meus confrades se entreolharam, consternados, e então Fra Agostino de 

Montalcino, o malicioso frade toscano, deu um passo à frente, com um sorriso 
desagradável no rosto. Ele jamais gostou de mim, porém sua antipatia se trans-
formou em franca animosidade depois que eu o superei publicamente numa 
discussão sobre a heresia ariana, alguns meses antes. A partir de então, ele passou 
a murmurar que eu negava a divindade de Cristo. Não restava dúvida de que tinha 
sido ele quem pusera frei Vita no meu encalço.

– Com licença, Fra Giordano – resmungou ele com um risinho, antes de co-
meçar a me apalpar de cima a baixo, primeiro passando as mãos em volta da 
minha cintura e depois deslizando-as pelas minhas coxas.

– Procure não se divertir demais – murmurei.
– Só estou obedecendo ao meu superior – retrucou ele. Quando terminou, se 

levantou e fi tou frei Vita com visível desapontamento: – Não há nada escondido 
no hábito dele, padre.

Frei Vita chegou mais perto e me fuzilou com os olhos por um instante, sem 
dizer nada. Seu rosto estava tão perto do meu que eu podia contar os pelos 
espetados do seu nariz e sentir o cheiro acre de cebola em seu hálito.

– O pecado do primeiro homem foi o desejo do conhecimento proibido 
– disse ele, pronunciando cuidadosamente cada palavra e passando a língua 
úmida pelos lábios. – Ele achou que podia se igualar a Deus. E esse também é 
o seu pecado, frei Giordano Bruno. Você é um dos jovens mais talentosos que 
já encontrei em todos esses anos em San Domenico Maggiore, mas sua curiosi-
dade e o orgulho que tem da sua inteligência o impedem de usar seus dons para 
a glória da Igreja. Está na hora de ser interrogado pelo padre inquisidor.
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– Não, padre, por favor... Eu não fi z nada! – protestei, enquanto ele se virava 
para ir embora, mas nesse exato momento Montalcino o chamou, atrás de mim.

– Frei Vita! Há uma coisa aqui que o senhor precisa ver!
Ele estava iluminando a fossa da latrina com a tocha, e uma expressão malé-

fi ca de prazer tomou conta de seu rosto magro.
Vita empalideceu, mas se inclinou para ver o que o toscano havia descoberto. 

Visivelmente satisfeito, se virou para mim:
– Frei Giordano, volte para sua cela e não saia de lá até receber novas instru-

ções. Isto exige a atenção imediata do padre inquisidor. Frei Montalcino, apanhe 
aquele livro. Agora saberemos quais são as heresias e a magia negra que nosso 
irmão estuda aqui com uma dedicação que nunca o vi manifestar pelas Escri-
turas Sagradas.

Montalcino olhou do abade para mim, horrorizado. Eu tinha passado tanto 
tempo na latrina que me acostumara com o mau cheiro, mas a ideia de enfi ar a 
mão na cloaca embaixo da tábua me revirou o estômago. Abri um sorriso largo 
para o frei.

– Eu, senhor abade? – perguntou ele, levantando a voz.
– Você, irmão, e trate de ser rápido – confi rmou frei Vita, fechando mais o 

manto ao redor do corpo para se proteger da friagem noturna.
– Posso lhe poupar esse trabalho – retruquei. – São apenas os Comentários de 

Erasmo, que nada têm de magia negra.
– Os livros de Erasmo estão no Índice de Livros Proibidos da Inquisição, 

como você bem sabe, irmão Giordano – disse Vita em tom severo, tornando a 
me fi tar com aqueles olhos sem emoção. – Mas veremos por nós mesmos. Você 
nos tem feito de tolos há muito tempo. Está na hora de testar a pureza de sua 
fé. Fra Battista! – chamou, dirigindo-se a outro dos monges que seguravam as 
tochas, que se curvou, atento. – Mande um recado ao padre inquisidor.

Nesse momento, eu poderia ter fi cado de joelhos e implorado clemência, mas 
não haveria dignidade nessa súplica, e frei Vita era um homem que gostava do 
caráter ordeiro que existia no processo legal. Se ele decidira que eu deveria 
enfrentar o padre inquisidor, talvez como exemplo para meus confrades, não 
desistiria até o fi m – e eu temia saber o que isso signifi cava. Cobri a cabeça com 
o capuz e saí atrás do abade e de seus acompanhantes, parando apenas para dar 
uma última espiada em Montalcino, que arregaçava a manga do hábito e se pre-
parava para pescar meu Erasmo perdido.

– Olhando pelo lado positivo, irmão, você tem sorte – comentei, com uma 
piscadela de despedida. – As minhas fezes têm mesmo um cheiro mais doce que 
as dos outros.
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Ele ergueu os olhos, a boca retorcida de amargura ou nojo:
– Vamos ver se você ainda terá senso de humor quando lhe enfi arem um atiça-

dor em brasa no rabo, Bruno – disse ele, sem o menor vestígio de caridade cristã.
Do lado de fora, no claustro, o ar noturno de Nápoles estava frio, e vi minha 

respiração formar nuvens à minha volta, dando graças por estar longe dos con-
fi ns da latrina. Por todos os lados, as enormes paredes de pedra dos prédios do 
mosteiro se erguiam ao meu redor, tragando o pátio em suas sombras. A grande 
fachada da basílica se destacou à minha esquerda, quando me dirigi com passos 
pesados para o dormitório dos monges e ergui a cabeça para ver as estrelas espa-
lhadas no céu. Seguindo a teoria de Aristóteles, a Igreja ensinava que as estrelas 
eram fi xas, presas na oitava esfera além da Terra, e que eram todas equidistantes 
e se deslocavam juntas em órbita em torno de nosso planeta, assim como o Sol 
e os sete planetas em suas respectivas esferas. Por outro lado, havia aqueles que, 
como o polonês Copérnico, ousavam imaginar o Universo diferente: o Sol no 
centro e a Terra se movendo em sua própria órbita. Além desse ponto ninguém 
tinha se aventurado, nem mesmo na imaginação – exceto eu, Giordano Bruno. 
E essa teoria secreta, mais ousada do que qualquer outra que alguém já houvesse 
se atrevido a formular, era conhecida apenas por mim: a de que o Universo não 
tinha um centro fi xo, mas era infi nito, e que cada uma das estrelas que eu via 
brilhar nesse momento no negro veludo do céu era seu próprio sol, cercado por 
inúmeros mundos – nos quais, naquele exato instante, seres iguais a mim talvez 
também estivessem observando o fi rmamento e se perguntando se existiria algo 
além dos limites de seu saber.

Um dia eu escreveria tudo isso num livro que seria a obra da minha vida, um 
livro que causaria tantos calafrios na cristandade quanto o De revolutionibus 
orbium coelestium, de Copérnico, só que ainda mais intensos – uma obra que 
poria fi m a todas as certezas, não apenas as da Igreja Católica Romana, mas as de 
toda a religião cristã. Só que ainda havia muito mais coisas que eu precisava com-
preender, inúmeros livros que ainda teria de ler, obras de astrologia e de magia 
antiga, todos proibidos pela Ordem Dominicana e os quais eu jamais conseguiria 
obter na biblioteca de San Domenico Maggiore. Se fosse levado a julgamento 
pela Santa Inquisição romana, eu sabia que todas essas informações me seriam 
arrancadas com um ferro em brasa, no suplício do potro – um instrumento de 
tortura em forma de cavalo – ou na roda, até eu confessar minha hipótese ainda 
mal formulada, e então seria condenado à fogueira por heresia. Eu tinha 28 anos 
e não queria morrer. Não me restava alternativa senão fugir.

Passava pouco das completas, a última das sete horas canônicas, e os frades 
de San Domenico se preparavam para se recolher ao repouso noturno. Irrom-
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pendo na cela que dividia com Fra Paolo de Rimini, arrastando a friagem da 
noite em meu cabelo e no hábito, corri freneticamente pelo cômodo minúsculo, 
juntando meus poucos pertences num saco impermeável. Quando escancarei 
a porta, Paolo estava deitado em contemplação em seu catre. Nesse momento, 
ergueu o corpo, apoiado num dos cotovelos, e fi cou observando minha agitação, 
apreensivo. Tínhamos ingressado juntos no mosteiro aos 15 anos, como novi-
ços. Agora, 13 anos depois, ele era o único em quem eu pensava como um irmão 
no sentido verdadeiro.

– Eles mandaram chamar o padre inquisidor – expliquei, fazendo uma pausa 
para respirar. – Não há tempo a perder.

– Você faltou às completas mais uma vez. Eu o avisei, Bruno – disse Paolo, 
balançando a cabeça. – Se alguém passa tantas horas na latrina, todas as noites, 
as pessoas desconfi am. Frei Tomasso anda dizendo a todo mundo que você tem 
uma doença terrível nos intestinos... Eu falei que Montalcino não demoraria 
muito a descobrir o que você estava fazendo e alertar o abade.

– Era só Erasmo, pelo amor de Deus! – retruquei, irritado. – Tenho que ir 
embora hoje, Paolo, antes de ser interrogado. Você viu minha capa?

O rosto de Paolo subitamente assumiu uma expressão grave.
– Bruno, você sabe que um dominicano não pode abandonar a ordem, sob 

pena de excomunhão. Se você fugir, eles entenderão isso como uma confi ssão e 
vão expedir um mandado de prisão. Você será condenado como herege.

– E se eu fi car, serei condenado como herege. Doerá menos se eu não estiver 
aqui.

– Mas para onde você vai? Como irá viver?
Meu amigo parecia angustiado. Interrompi minha busca e pus uma das mãos 

em seu ombro.
– Viajarei à noite. Vou cantar e dançar ou mendigar pelo pão, se for preciso, 

e quando estiver longe o bastante de Nápoles darei aulas para ganhar a vida. 
Eu me tornei doutor em teologia no ano passado, e há muitas universidades na 
Itália... 

Procurei parecer animado, mas na verdade meu coração palpitava e meus 
intestinos se remexiam. Era meio irônico que justo nessa hora eu não pudesse 
chegar nem perto da latrina.

– Você jamais estará seguro na Itália se a Inquisição o considerar herege – disse 
Paolo, tristonho. – Eles não descansarão enquanto não o levarem à fogueira.

– Nesse caso, preciso partir antes que tenham essa oportunidade. Talvez eu 
vá para a França.

Eu me virei para procurar a capa. Então surgiu na minha memória, clara 
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como no dia em que fora originalmente vista, a imagem de um homem sendo 
consumido pelo fogo, a cabeça virada para trás em agonia, na vã tentativa de 
desviar o rosto do calor das chamas que destruíam sua roupa com voracidade. 
Nos anos seguintes, me lembrei muitas vezes desse gesto humano e inútil – 
aquele movimento para proteger o rosto do fogo, embora a cabeça estivesse 
amarrada numa estaca – e, desde então, eu evitara o espetáculo de outra morte 
na fogueira. Na época, eu tinha 12 anos e meu pai, soldado por profi ssão e ho-
mem de fé ortodoxa e sincera, me levara a Roma para assistir a uma execução 
pública, a fi m de me instruir e oferecer orientação moral. Conseguíramos um 
lugar de onde se tinha boa visão no Campo dei Fiori, mais para o fundo da 
multidão, que se acotovelava. Eu me admirara ao ver quantas pessoas tinham se 
reunido para tirar proveito do acontecimento, como se fosse um ataque de cães 
contra ursos amarrados ou uma feira popular: vendedores de panfl etos, frades 
pedindo esmolas, homens e mulheres vendendo pães, bolos ou peixe frito em 
bandejas penduradas no pescoço. Eu também não havia esperado a crueldade 
do povo, que insultou o prisioneiro, cuspiu e jogou pedras nele enquanto era 
levado em silêncio até a estaca, de cabeça baixa. Fiquei imaginando se o silêncio 
dele seria de derrota ou dignidade, mas meu pai explicou que tinham cravado 
um prego em sua língua, para que ele não pudesse tentar converter os especta-
dores, repetindo na pira suas heresias imundas.

O homem foi amarrado à estaca e feixes de gravetos foram empilhados à 
sua volta, tantos que quase o ocultaram. Quando uma tocha foi encostada na 
madeira, houve uma crepitação intensa e os gravetos se acenderam de ime-
diato, infl amando-se com um brilho feroz. Meu pai balançou a cabeça em 
sinal de aprovação. Às vezes, explicou, quando as autoridades demonstravam 
clemência, usavam madeira ainda verde na pira, de modo que o prisioneiro 
sufocava com a fumaça antes de chegar a sofrer o aguilhão das chamas. No 
entanto, para os piores tipos de hereges – bruxas, feiticeiros, blasfemos, lute-
ranos, benandanti –, faziam questão de que os gravetos estivessem secos como 
as encostas do monte Cicala no verão, para que o calor das chamas dilacerasse 
o criminoso até ele gritar o nome de Deus em seu último suspiro, com verda-
deiro arrependimento.

Tive vontade de desviar os olhos quando as labaredas se precipitaram para 
devorar o rosto do homem, mas meu pai estava solidamente plantado junto a 
mim, com o olhar fi xo, como se observar a agonia do infeliz fosse uma parte 
essencial do seu próprio dever para com Deus, e eu não queria parecer menos 
másculo nem menos devoto que ele. Ouvi os gritos horríveis que escaparam 
da boca retorcida do condenado quando seus globos oculares saltaram. Ouvi o 
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chiado e os estalidos de sua pele ao encolher e se soltar, e os da polpa sangrenta 
por baixo dela, ao se derreter nas chamas, e senti o cheiro da carne carbonizada, 
que me trouxe uma terrível lembrança do javali que era sempre assado sobre um 
poço nas festas de rua em Nola. Aliás, os vivas e a alegria da multidão, quando 
o herege enfi m expirou, não poderiam ser mais parecidos com os de um dia 
santo ou um feriado público. No caminho de volta para casa, perguntei a meu 
pai por que o homem precisara ter uma morte tão horrenda. Será que ele tinha 
matado alguém? Meu pai respondeu que ele era herege. Quando insisti para que 
me explicasse o que isso signifi cava, ele disse que o criminoso tinha desafi ado a 
autoridade do papa ao negar a existência do purgatório. E foi assim que aprendi 
que, na Itália, as palavras e as ideias são consideradas tão perigosas quanto as es-
padas e as fl echas, e que o fi lósofo ou o cientista precisa de tanta coragem quanto 
o soldado para dizer o que pensa.

Em algum lugar do prédio do dormitório, ouvi uma porta bater com violência.
– Eles estão vindo – cochichei freneticamente para Paolo. – Onde diabo está 

o meu manto?
– Tome – disse ele, entregando-me o seu, e parou por um instante para ajeitá-

-lo sobre meus ombros. – E leve isto – acrescentou, pondo em minha mão um 
pequeno punhal de cabo de osso numa bainha de couro. Eu o fi tei, surpreso. – 
Foi presente de meu pai – murmurou ele. – Você precisará mais disso do que eu, 
para onde quer que vá. E agora, sbrigati. Ande logo.

A janela estreita de nossa cela só permitia que eu me espremesse até chegar 
ao parapeito externo, passando uma perna de cada vez. Estávamos no primeiro 
andar do prédio, e era possível aterrissar no telhado da latrina coletiva dos 
irmãos leigos, uns oito palmos abaixo, desde que eu calculasse cuidadosamente 
a queda. Dali eu poderia deslizar até o chão e, se conseguisse atravessar o jar-
dim sem ser visto, pular o muro externo do mosteiro e desaparecer nas ruas de 
Nápoles, protegido pela escuridão.

Enfi ei o punhal dentro do hábito, joguei o saco impermeável por cima de 
um dos ombros e subi no parapeito, parando a fi m de olhar para fora. Pálida e 
inchada, uma lua quase cheia pairava sobre a cidade, com nuvens esfumaçadas 
deslizando à sua frente. No exterior havia apenas silêncio. Por um instante, me 
senti suspenso entre duas vidas. Fazia 13 anos que eu era monge. No entanto, 
quando levantasse a perna esquerda e a passasse pela janela para enfi m cair no 
telhado abaixo, eu estaria renunciando a essa vida para sempre. Paolo tinha ra-
zão: eu seria excomungado por abandonar minha ordem, quaisquer que fos-
sem as outras acusações contra mim. Ele ergueu o rosto para me fi tar, com uma 
expressão cheia de tristeza, e me estendeu a mão. Eu me inclinei para beijar os 

11

Heresia   11Heresia   11 24/03/11   11:0524/03/11   11:05



nós de seus dedos e nesse momento tornei a ouvir o som de muitas passadas 
enfáticas trovejando pelo corredor.

– Dio sia con te – sussurrou Paolo, enquanto eu me esgueirava pela janelinha 
e contorcia o corpo até fi car pendurado pelas pontas dos dedos, rasgando o há-
bito ao fazer isso. Em seguida, confi ando em Deus e na sorte, me soltei. Ao cair 
desajeitado sobre o telhado, ouvi o ruído da janela se fechando e torci para que 
Paolo tivesse conseguido fazer isso a tempo.

O luar foi uma bênção e uma maldição. Eu me mantive junto às sombras da 
parede ao atravessar o jardim por trás dos aposentos dos monges e, com a ajuda 
de trepadeiras silvestres, consegui escalar e saltar o muro do lado oposto, a fron-
teira do mosteiro, e lá me deixei cair no chão e rolar por um pequeno declive até 
a rua. No mesmo instante, tive que me atirar na sombra de uma porta e acreditar 
que a escuridão poderia me esconder, porque um homem num cavalo negro 
vinha galopando com urgência pela rua estreita, em direção ao mosteiro, a capa 
ondulando às suas costas. Só então, ao levantar a cabeça, com o sangue pulsando 
na garganta, e reconhecer a aba redonda do seu chapéu, enquanto ele desaparecia 
morro acima rumo ao portão principal, foi que entendi que a fi gura que tinha 
acabado de passar era o padre inquisidor local, convocado para me interrogar.

Naquela noite, quando não pude mais andar, dormi numa vala nos arredores 
de Nápoles, já que a capa de Paolo era uma proteção precária contra a noite 
gelada. No segundo dia, consegui uma cama para pernoitar e meia broa, tra-
balhando na estrebaria de uma estalagem de beira de estrada. Nessa mesma 
noite, fui agredido por um homem durante o sono e acordei enquanto ele me 
quebrava algumas costelas, arrebentava meu nariz e roubava meu pão. Mas pelo 
menos ele tinha usado os punhos e não uma faca, como logo percebi ser comum 
entre os vagabundos e os viajantes que frequentavam as estalagens e tabernas da 
estrada que leva a Roma. No terceiro dia eu estava aprendendo a ser vigilante e 
percorrera mais da metade do caminho até a cidade. Já sentia saudade da rotina 
familiar da vida monástica, que por tanto tempo havia regido meus dias, mas 
também me emocionava com a ideia de liberdade. Eu não tinha mais senhor al-
gum, a não ser minha própria imaginação. Em Roma, estaria entrando na cova 
do leão, mas gostava da ousadia dessa aposta com a divina Providência: ou eu 
recomeçaria minha vida como um homem livre, ou a Inquisição me encontraria 
e me atiraria às chamas. Só que eu faria tudo o que estivesse a meu alcance para 
garantir que a segunda hipótese não se consumasse. Eu não temia morrer por 
minhas convicções, contanto que já houvesse determinado por quais delas valia 
a pena morrer.
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