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PREFACIO 

O presente trabalho representa o termo - provisório como tudo 
na vida - de uma fase de investigações sobre o Humanismo portuguis, a 
que me venho dedicando desde que, em tempos de Coimbra, o Senhor Prof. 
Doutor Américo da Costa Ramalho me iniciou nestes estudos. Ao longo dos 
anos foram elas correndo e evoluindo ao sabor de solicitações e circuns_ 
tancias diversas, interiores e exteriores. Progressivamente, porem, ia-
-se-me impondo a necessidade de publicar o texto de uma rara adaptação 
dos Colóquios de Erasmo editada em Coimbra por um humanista que fora 
jii objecto da minha tese de licenciatura. Então o problema da obra eras_ 
mi ana preocupara-me secundariamente, não podendo ir alem do que Marcel 
Bataillon havia escrito alguns anos antes. Com o imenso saber e a fina 
sensibilidade que o caracterizavam, este Mestre dos estudos hispânicos 
pôde apontar pistas e delinear algumas conclusões que a investigação 
posterior viria a explorar a propósito desta edição. 

Contudo, e apesar do que a partir dai se foi dizendo sobre os 
Colõquios de Coimbra - e a grande novidade consistiu na apresentação... 
da carta de 1553 -, eles permaneceram inacessíveis a maioria dos in
vestigadores do Humanismo português e da historia do Erasmismo. As ca
racterísticas exteriores do único exemplar hoje conhecido, que a Biblio
teca Publica de Évora guarda, foram jã cabalmente estudadas, mas mante-
ve-se o desconhecimento do método e conteúdo da adaptação interna do 
texto, para além do que Marcel Bataillon adiantara nas exemplificações 
a que procedera no seu trabalho "L'édition scolaire coTmbroise des Col -
loques d'Erasme", Faltava, sobretudo, explorar as indicações que o pró
prio editor deixara incluídas nos trechos preliminares, que são a dedi
catória ao príncipe D. João e o prologo ao cardeal D* Henrique, E falta
va também delimitar com alguma precisão a area de leitura que estes Co
lóquios expurgados faziam pressupor. 

Para avançar neste caminho, houve que buscar dois alicerces; por 
um lado vincar a natureza escolar da edição; por outro estabelecer o 
perfil do critério que orientou a adaptação da obra. 

Sobre esta hase assentei a linha mestra do estudo que antecede 
o texto do tomo II, a saber; os Colõquios de Coimbra pretenderam ser so
bretudo um livro de estudo do latim e para isso tiveram que satisfazer 
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exigências da censura inquisitorial, o que foi tentado através da sua 
acomodação ao critério de uma autoridade teológica, que, no caso presen
te, foi a Faculdade de Teologia de Paris. Tratava-se de uma actuação 
bastante simples e de aplicação relativamente fácil. 0 editor não tinha 
que se preocupar, como sucedera com os tradutores castelhanos dos anos 
vinte, com uma leitura "espiritual", mas, mais pragmaticamente, com o 
mecanismo que acomodasse o texto aos critérios parisienses jã conheci
dos; o que constituía também um processo prático de ladear a desconfi
ança inquisitorial em relação a obra e ao autor. Um processo que se re
velou de alguma maneira eficaz, pois que os dois teólogos que a Inquisi
ção encarregara de analisar o texto o aprovaram. 

Mas os tempos mudam e, com eles, as vontades, como escrevia en-* 
tão o poeta. 0 Concílio de Trento iniciava-se e três teólogos portugue
ses ali estiveram presentes. Um deles, Frei Jerónimo de Azambuja, viria 
a considerar que, apesar das modificações jã introduzidas, aqueles Coló
quios não eram ainda completamente inofensivos; e deu de conselho ao 
inquisidor-mor que embargasse a venda do livro até nova análise. E assim 
se fez. 

Quanto tempo esperou o editor, Me, João Fernandes, pelo desembar
go? Mão o sabemos, mas terá sido o suficiente para perder a paciência..5 
escrever ao cardeal a solicitar que lhe autorizasse a venda do livro. 
Porque sentia que o negócio não estava de todo perdido? Certamente. Na 
verdade, que melhor propaganda haveria do que uma proibição inquisitori
al para tornar procurado um livro famoso? Mas terá ou não obtido respos
ta afirmativa? Não o sabemos também. 

Ao longo do trajecto que o estudo ia seguindo, as hipóteses de 
Marcel Bataillon ofereciam-se-me agora reforçadas, depois de ter aceita
do, em tempos, que a carta de 1553 sugeria necessariamente uma data tar
dia para esta edição conimbricense, Hoje não vejo inconveniente em colo-
cH-la imediatamente antes de 1547, localizando-a num momento especial 
da história do ensino quinhentista em Coimbra. E acentuando esta rela
ção «• que, estou em crer, foi também uma motivação <~ acentuo que esta 
edição dos Colóquios tem mais a ver com a história do Humanismo peda
gógico do que com a da sensibilidade religiosa, Assim, não se lhes apli
cam directamente as conclusões de Marcel Bataillon sobre as traduções 
castelhanas e, como tal , parece-me que, mesmo que constituam um fruto 
tardio do erasmismo peninsular, surgiam sintonisados com o ambiente hu
manista português e, por conseguinte, com o seu relativo atraso, 
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Qual a incidência desta edição no público le i to r português da 
segunda metade do século XVI? E-nos desconhecida; curiosamente, a úni
ca noticia que se lhe poderá re fer i r vem-nos de Castela . . . Julgo que 
as marcas dos Colóquios de Erasmo, que porventura se encontrem na cul
tura e na l i teratura portuguesas da época, não se hão-de a t r ibu i r ã 
responsabilidade directa do texto preparado por João Fernandes. 

E esse texto que apresento em volume separado. Procurei ai pôr 
em destaque os locais em que a edição conimbricense não coincidia com 
as versões anteriores. Tarefa complexa esta, pois que Erasmo modificou 
mais de uma vez o texto dos Colóquios, não só acrescentando-os sucessi
vamente até 1533, mas também alterando aqueles que ja estavam publica
dos. Tive de adoptar o cr i té r io de cotejar a edição com uma outra com
pleta, mas publicada ainda em vida de Erasmo. Se isto era um cr i té r io 
relativamente seguro, não podia dispensar, contudo, o cotejo com os 
textos que a moderna edição cr í t ica dos Colóquios apresenta. 

Consultei, para isso, a edição de 1533, impressa em Lyon e poste
r io r a de Froben e Episcopius desse mesmo ano, a última revista por 
Erasmo. Fico a dever a grande generosidade do Senhor Doutor José Vito
rino de Pina Martins, director do Centro Cultural Português de Paris e 
professor na Ecole Pratique des Hautes Etudes, a possibilidade de mane
jar aquela edição quinhentista, cedendo-me o seu exemplar durante meses, 
sem o que me ter ia sido muito mais d i f í c i l e penoso preparar o tomo se
gundo. Além de sugestões amigas e de incentivos nascidos do seu largo 
conhecimento do Erasmismo e do Humanismo português, proporeionou-me a 
ocasião de travar conhecimento com o Senhor Prof. Jean-Claude Margolin, 
actual director do Centro d'Etudes Supérieures de la Renaissance de 
Tours, a cujo largo saber sobre Erasmo fiquei a dever imensos conselhos 
e sugestões e uma demorada consulta da recente edição cr í t ica dos Coló
quios erasmianos, sem a qual não conseguiria levar a cabo a preparação 
deste trabalho. 

Para além dos encorajamentos amigos ditados ao longo dos anos 
pela sua dedicação e pelo seu conhecimento da Cultura portuguesa do sé
culo XVr e em particular dos problemas relativos ã introdução do Huma
nismo em Portugal, cumpre-me agradecer ao Senhor Prof, Doutor Costa Ra
malho, da Universidade de Coimbra, a autorização para a aquisição do 
microfilme do exemplar eborense e, em seguida, para a sua ampliação, a 
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expensas do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. 
A amizade antiga, a paciência, os estímulos e sugestões do Dou

tor José Adriano de Carvalho, da Faculdade de Letras do Porto, foram 
acompanhando, de parceria com o seu extenso e profundo conhecimento da 
sensibilidade religiosa do século XVI, a feitura deste trabalho, razão 
por que, de igual modo, lhe agradeço a sua ajuda. 

Não esqueço, enfim, aqueles que, ao longo destes anos,me auxilia 
ram nas bibliotecas, permitindo-me referir em especial, na Biblioteca 
Pública do Porto, o Sr. Dr. LuTs Manuel Cabral, meu antigo aluno na Fa
culdade de Lotras do Porto, e o Sr. José de Almeida Vale, pela paciên
cia com que me buscaram livros de ha muito esquecidos nas estantes; co
mo também não esqueço os que, na última fase do trabalho, se encarre
garam da dactilografia e da sua reprodução poli copiada. 

Enfim, "ulteriores quam priores", não posso omitir aqueles que, 
em família, permitiram que o trabalho fosse tomando forma, aceitando 
com grande paciência e muita bondade os sacrifícios que a sua elabora
ção acarretava. 
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"Quod si concedût, haec eis non scribo, 
a quibus iam impetram", quod tota nos
tra contëdit apologia. Alijs scribo, 
qui esse me aut fuisse aliquando haere-
ticum credunt uel suspicantur. Quancuam 
autem principale propositum est hoc, ut 
ostëdamus ab orthodoxo & catholico trami
te nõ me, sed illos deuiare, qui me hae-
reticum calumniãtur." 
(G. Pico delia Mirandola, Apologia Pro-

positorum Suarum, éd. 1532, p. 6) 
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CAPÍTULO I 
► 

Historia dos Colóquios  Um manual didáctico e também um livro de pie
dade: o estilo de Erasmo e as intenções dos Colóquios  Eloquência hu
manística e "pia doctrina"  "Leituras" virtuais dos Collóquios; dois 
exemplos. 

"Alla compreensione diun autore, e dei suo peso nella storia 
delia cultura, è condizione lo studio delia sua formazione, delia ge
nesi dei suo pensiero". L" com estas palavras que um grande estudioso 
do Humanismo italiano aborda o pensamento de Giovanni Pico delia Mi
randola . Para compreender um autor é preciso percorrer as solicita
ções do mundo que ele conheceu, seguTlo nos seus estudos e nos seus 
amigos, saber os livros que possuía na sua biblioteca. E" preciso, en
fim, reconstruir o conjunto de questões que a realidade contemporânea 
lhe colocou e, em contrapartida, as respostas que ele deu em tudo qua£ 
to aceitou, combateu ou apresentou aos homens do seu tei&po. 

Consequentemente, toda a obra tem um passado, que reside tanto 
na sua génese como nas suas raízes culturais, um presente que existe 
no dialogo motivado pela leitura — ou pelas leituras — que os contem 
porãneos fazem do texto, enfim um futuro ligado intimamente a sua pro
pria sobrevivência. 

Não admira, portanto, que frequentemente tenha sido a obra dos 
homens mais discutidos, mas também mais imitados e ate mais odiados 
aquela que melhor responde a este modo de focar a dialéctica que exis
te entre a criação cultural ou artística, a sua apresentação e a sua 
recepção por outros homens. 

Afigurasenos que é possível incluir a obra  a enorme obra 
— de Desiderio Erasmo de Roterdão no quadro que as linhas iniciais 
serviram para esboçar relativamente a Pico delia Mirandola. 

A obra de Erasmo é imensa; é formada não so por aquilo que escre 
veu de original, mas também por tudo o que editou, tirando proveito das 
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possibilidades que a imprensa oferecia para a divulgação das ideias. 
Escreveu sempre em latim e talvez este factor tenha nre.iudicado de ► 
certo modo a difusão dos seus escritos entre os contemnorâneos e em 
particular entre os vindouros , Pelo menos facilitou o aparecimento 
de vários mitos erasmianos durante os séculos seguintes, ate que, já 
bem mais perto de nós, uma leitura mais atenta dos seus textos  e 
em particular daqueles que nunca foram traduzidos em Jínguas vulga
res , assim como o conhecimento mais profundo e rigoroso das menta
lidades e sensibilidades que as investigações de inspiração socioló
gica permitiram fornecer sobre os homens que viveram entre aqueles 
tempos que Johan Huizinga denominou tão poeticamente por "outono da 
Idade Média" e esses anos que coincidem com o que bem se pode designar 
por "aparecimento dos tempos modernos" , produziram estudos e inter
pretações mais rigorosas — mais cientificas  do que aquelas que 
haviam querido reduzir o Holandês a um "partido" religioso ou ideoló
gico. Por estes motivos, mas ainda por outros, entre os quais se devem 
incluir as polemicas com os contemporâneos acolheram da sua obra como 
mais atacante do que construtora , Erasmo não terá provocado uma in
fluência tão vasta como a de Francisco Petrarca na cultura e na li terá 
tura europeia até nossos dias, apesar da extensão e das potencialida
des de intervenção que a obra erasmiana levava em si mesma. 

Se há homens cujos escritos acompanham na sua feitura as vicis
situdes da própria vida, Erasmo foi seguramente um deles, se bem que 
nele dificilmente encontremos páginas de confissão do mundo interior, 
pois que viveu em permanente dialooo com os homens e os acontecimentos 
do seu tempo . No fundo, toda a sua vida foi um esforço, um studium, 
junto dos contemporâneos para os convencer da importância que a cultu
ra traz ã formação do homem cristão e, consequentemente, â" preparação 
para a morte e salvação da sua alma. 

Desde muito cedo Erasmo esteve em guerra com o que se apelidava 
então de "barbaries", ou seja a ignorância e o mau gosto daqueles que 
pretendiam ser homens cultos. A inquietação religiosa do seu tempo jun 
tou a sua própria inquietação , que os escritos, e em particular as 
polémicas, traziam ã superfície de uma forma muitas vezes bastante su
gestiva para que os contemporâneos vissem neles uma resposta aos pro
blemas profundos das suas próprias expectativas religiosas. Esta ligâ  
ção Íntima de Erasmo ao ambiente temporal afigurasenos surgir reflec
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tida numa característica da sua obra: o dialogo. Pode dizer-se que .uma 
grande parte da produção do Holandês foi apresentada sob a forma de 
uma carta, ou de uma conversa entre duas ou mais personagens, que em 
muitos casos escondiam figuras do seu tempo e, entre elas, o próprio 
autor. Talvez tenha sido este aspecto dialogai da sua obra que, ape
sar de ligar mais intimamente o autor aos contemporâneos, provocou a 
desactualização de grande parte da sua produção. Na verdade, se ex
ceptuarmos o Encomium Moriae, os Colloquia — e nem todos — e um ou 
outro adágio, não se verifica que a obra erasmiana conheça uma leitura 
contínua entre os leitores europeus dos quatro séculos que se seguiram 
ã morte do humanista de Roterdão. E no entanto a historia da Europa 
moderna não se pode escrever sem o conhecimento da obra erasmiana e 
daquilo que foi a sua recepção também: o erasmismo . 

A historia dos Colloquia é hoje suficientemente conhecida para 
dela se traçar um quadro geral. Dois livros recentes vieram mostrar co 
mo as fórmulas iniciais de conversação e de exercitação latina foram 
aumentando ao longo das edições que Erasmo preparou desde que as viu 
impressas com o seu nome, mas sem a sua confessada autorização^. 

Erasmo era demasiado cuidadoso com a imagem que se pudesse fa
zer dele, principalmente no que respeitava a sua produção escrita, pa
ra ficar insensível ao aparecimento, em 1518, de um volume constituído 
por frases de conversação e exercitação latinas sob seu nome. 0 aconte
cimento não lhe podia ser alheio, não so porque era muito provavelmen
te o autor dessas Tamilian um colloquiorum formulae que em novembro de 
1518 Froben publicara em Basileia 9, mas também porque, ao tempo, já 
Erasmo alcançara larga fama de humanista através principalmente da edi 
ção de Veneza de 1508 das Adagiorum Chiliades 10, da voga que o Enchi ri-
dion conheceu a partir das reimpressões de 1515, que, com a edição da 
sua versão latina do Nouum Instrumentum em 1516, o colocaram no centro 
do campo das expectativas religiosas nas vésperas do acto de Lutero em 
Wintemberg. E a partir desse momento que Erasmo manifesta uma preocupa
ção especial por esse volumezinho de fórmulas latinas que corria sob 
seu nome, mas sem a sua autorização ou revisão. A edição de março de 
1522, saída das oficinas de Froben, marca o início de uma nova orienta 
ção na história desse livrinho,que crescerá até 1533, ao sabor das so
licitações, dos problemas e até dos acontecimentos que os anos iniciais 



4 

da década de vinte muito especialmente lhe ofereceram . 
A génese dos Colloquia remontava pois, aob tempos em que Erasmo 

obtinha alguns proventos dando lições a filhos de yen ce rica 12. Chega 
ra a Paris em 1495 e em 1497 tomara a seu cargo orientar a educação de 
dois filhos de um mercador de Lube , Henrique e Christian Northoff; es 
tava, então, no princípio da sua carreira, mas ja se pode apontar uma 
das características da sua vida futura: as relações e, depois, a pro
tecção de pessoas altamente colocadas ou de dinheiro. Os dois jovens 
citados viviam em casa de Agostinho Vicente, dito Caminade, o homem que, 
com um outro de nome Lambert Hollonius, foi o responsável pela existên 
cia dos Colloquia . 

Em novembro de 1518 sai dos prelos frobennianos de Basileia um 
pequeno volume com o título: Familiarium Colloguiorum formulae et alia 
guaedem per Des. Erasmum Roterodamum 14, que se oferecia apresentado 
por Beato Renano 15, 0 q u a i > por sua vez> havia j a pubiiCado em 1516 um 
Colloguiorum familiarium incerto autore libellus graece et latine 16. 
Um ano depois, Erasmo aparecia como o autor deste pequeno livro, destina
do àqueles que aprendiam latim. Na realidade, os Colloquia tiveram a sua 
génese nas Formulae que foram concebidas em Paris antes ou durante o ano 
de 1498 17. 

Por essa altura, o Holandês centrava as suas preocupações na de
fesa das "humaniores litterae" contra a "barbaries"; escritos como a 
Paraphrasis das Elegantiae linguae latinae de Vai 1 a,o Pé copia rérum ac 
verborum, o De conscribendis Epistolis, os Antibarbaròrum lib ri l8 es-
tavam a ser preparados, se bem que nem todos tenham sido publicados en
tão. E neste momento, mais precisamente em 1500, que faz sair a público 
os adagios, na Adaoiorum Co!1ectahea, livro que vai conhecer uma enor
míssima difusão, sobretudo depois da edição aldina de setembro de 1508. 
Na carta a Lord Montjoy, que constitui o prefácio ã edição parisiense, 
Erasmo, apôs ter notado que os adágios, as sentenças, os provérbios con 
tinham as principais fontes e os principais atractivos dos discursos , 
e depois de ter invocado, entre outros, a autoridade moderna do Liber 
Mi sce11 aneorum de Policiano, assinalava também que os textos sagrados 
ofereciam por sua vez vários exemplos dessas fórmulas sentenciosas. Es 
tas fórmulas, dizia ele, caracterizavam uma maneira de expressão que 
incluía algo de divino e de adaptado as coisas celestes 20. 

Ê" já aqui sensível um dos aspectos da pedagogia erasmiana, qual 
seja a preferência pela utilização do texto escrito na acção pedagógica, 
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em detrimento da actuação oral. Não admira, por isso, que as primeiras 
edições das Familiarium colloquiorum formulae contivessem em apêndite 
duas cartas de Erasmo, publicadas jã em 1513 21, çque(, mostravam a im
portância que o latim e o seu ensino tinham então para Erasmo. 0 recur
so ãs cartas como modo de ensinar o latim era utilizado por ele no tem
po em que compunha os exercícios que virão a ser publicados anos depois 
sob a designação de formulae; no fundo estaria lembrado do que escreve
ra Pol ici ano sobre a carta e diálogo nos Epistolarum libri XII 22. Am
bos os géneros, a carta e o diálogo, ofereciam a vantagem de se poder 
evitar o discurso demasiado longo,que corria o risto de se tornar mono 23 — 
tono . 

Até março de 1522, o livro das formulae conserva o aspecto de 
uma colectânea utilitária de fórmulas latinas; mas nesse ano Froben 

- 24 
traz a publico algo de novo : um trecho distinto das Familiarium Col
loquiorum formulae, o Conuiuium religiosum, que então não passava de 
um esboço do futuro grande e importante colóquio do mesmo nome 25. Pode 
dizer-se que, com esta edição, que bem se pode designar por editio prin-
cePS dos Colloguia, Erasmo concilia o útil e o utilitário, graças a tex 
tos em que os conselhos morais se misturam pouco a pouco com as fórmu
las de conversação . Será neste sentido que evoluirão as edições su
cessivas até 1526, ano em que o título da obra pretende passar a condi 
zer com o conteúdo e a grandeza do volume: Familiarium colloquiorum opus 
multis nominibus utilissimum . A etapa seguinte, nesta história dos 
Colloguia, será 1533, quando Erasmo der a versão definitiva da obra, 
que fica a encerrar com o Epicureus, um diálogo que e quase o testamen 
to doutrinário do homem de Roterdão. 

Assim, durante onze anos a obra foi crescendo mercê da introdu
ção de novos diálogos, que, entretanto, jã não eram simples fórmulas de 
conversação destinadas a treinar os jovens que queriam aprender o latim 

A difusão dos Colloguia foi enorme; de resto Erasmo foi estimu
lado a interessar-se pela sorte do livrinho que corria sob seu nome por 
causa do sucesso editorial que ele conhecia. Até 1550 houve mais de uma 
centena de edições, isto sem contar com as edições que não indicam da
ta de impressão, cujo número não deve ser inferior a quinze, e sem con
tar também com as edições dos Colloguia escolhidos 28. 

No entanto, o aumento da obra não se limitou a um simples engros
sar do volume. Erasmo leva ^ cabo uma refundição das frases latinas que 
provinham da edição de novembro de 1518 e, a partir de 1522, introduzirá 
verdadeiras peças de conteúdo frequentemente moral ou filosófico, dis 
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quais, como o Conuiuium religiosum, conhecerão versões bastante difereji 
tes. Mas a intenção inicial, a que tinha em vista o ensino do 1 atint, 
essa mantém-se nas edições posteriores, a excepção das abreviadas ; as
sim, as formulae coUoquiorum, colocadas na primeira parte do volume, 
constituiam comù que a porta de acesso aos colóquios propriamente di-

29 
tos . E este aspecto, que traduzia uma intenção do autor relativamen
te ã leitura do seu livro, não foi estranho ao sucesso dos Colloquia, 
com reflexo nas atitudes das censuras perante este texto. 0 que, diga-
-se de passagem, não deixa de ter interesse neste caso da edição COÍITP 
brã de João Fernandes. 

Se atentarmos na biografia de Erasmo, verificamos rapidamente 
que os Colloquia vêm a público nos anos mais importantes da sua vida, 
que foram também anos de importância fundamental para a história da 
Europa moderna. A edição de novembro de 1518 das Familiarium collo-
quiorum formulae, se bem que feita sem a sua responsabilidade, seguia 
de perto a editio princeps do Nouum Testamentum e a reimpressão do 
Enchiridion, a partir da qual esta obra se torna uma das mais popula
res na Europa, tanto em latim como nas versões vulgares. Nesses anos 
já Erasmo havia alcançado renome de humanista, o que se reflectia nos 
convites que de toda a parte lhe eram dirigidos. Pode aceitar-se que 
o seu estilo em prosa se tornou mais flexível, principalmente depois 

30 - ~ 
de 1519 , ou seja na época em que faz a revisão do seu Anti bárbarorum 
liber, uma obra que marca uma data importante na sua evolução cultural, 

31 
pois e com ela que Erasmo descobre Santo Agostinho . Se e certo que 
não se deve falar numa reviravolta na vida de Erasmo, não se deve perder 
de vista, contudo, que é precisamente na segunda década do século que 
ele se envolve nas suas mais importantes polémicas, uma centrada sobre 
a questão religiosa e outra sobre a questão do es t i l o , que, no fundo, 
implicava toda a doutrina humanista. E os seus inimigos sentiram que ai 

i residiam os pontos verdadeiramente litigious. 
No problema do estilo, Erasmo pretendia uma espécie de síntese 

entre a tradição clássica com tudo o que, principalmente no domínio do 
vocabulário, os textos cristãos antigos tinham trazido de enriquecimen 
to para a língua latina. Para o Holandês as palavras eram portadoras 
de um "mysterium",de uma realidade escondida, cujos contornos não podi
am ser, como pretendiam os neoterici, isto é os teólogos escolásticos, 32 logicamente rigorosos e abstractamente frios . A palavra participava 
do milagre da revelação; era o que jH foi chamado o "milagre da pala--
vra" 33. Esta noção de uma plasticidade e de uma maleabilidade da língua, 
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pela qual ele justificava o calor que os escritos de autores antigos 
como Cícero e Plutarco lhe ofereciam, ao lado de Jerónimo, Agostinho 
entre os cristãos, coloca-nos na tradição de Petrarca, que se ale
grara com o descobrimento das Epistolae ad Atticum. 

No pensamento de Erasmo, a aprendizagem do latim devia ter em 
conta estes aspectos, que se encontram exemplificados tanto no trata
do pedagógico De Pueris, publicado no ano seguinte do Ciceroni anus, 
isto é em 1529, como em vários diálogos dos CoVloquia. A preocupação 
pelo exercício está bem presente na manutenção das "formulae colloquio 
rum familiarium", que constitui ram a razão de ser do libellus até a 
edição de 1522. Mas ela mantém-se em outros textos, como o Conuiuium 
poeticum, onde se oferecem vários exemplos e ensaios de tradução e 
de análise de versos gregos e latinos; e o próprio Conuiuium religiosum 
não foge a esta inclinação, quando nele se analisam e interpretam vá
rias frases evangélicas. 

Mas em Erasmo observa-se sempre a preocupação por obter um esti 
lo que possa dar a sensação de que a língua utilizada era usual; em 
certo sentido poder-se-ia dizer que,por este seu cuidado em buscar uma 
"coloqualidade como marca do seu próprio latim, ele foi o último grande 
escritor latino". 

Este aspecto não foi ignorado dos seus contemporâneos. Júlio Cé 
sar Escalígero e Etienne Dolet foram dos que mais criticaram a facili
dade com que Erasmo escrevia em latim. Afigura-se mesmo que, entre os 
humanistas eruditos, a fama do Holandês deveria mais ãs implicações 
religiosas e polémicas dos seus escritos do que ã qualidade clássica 
do seu latim; Erasmo não mereceu as honras que serão atribuídas mais 
tarde a Justo Lípsio no fim do século. Tem muito a ver com isto a tem
pestade levantada em Itália pela publicação do Ciceronianus em 1528, 
não poupando os seus inimigos as críticas ao latim pouco ciceroniano 
do humanista de Roterdão . 

Entre os que mais se destacaram nas reacções contra este dial o 
go de Erasmo contou-se Etienne Dolet, que,com o seu diálogo sobre a imi 
taçãb ciceroni ana, produziu um duro ataque contra Erasmo. Na verdade, 
em 1535 Dolet publicou o Erasmianus sive Ciceronianus, onde captou com 
finura c sentido da apologia pessoal de que o Ciceronianus era portador, 
sentindo que a intenção deste diálogo não era propriamente defender o 
ciceroniinismo — o verdadeiro ciceronianismo - , mas apresentar uma 
apologia a :avor do estilo pessoal do autor do Ciceronianus . Embora 
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Dolet exagerasse um pouco os defeitos de Erasmo, esquecendo que a lín
gua era nele, como em outros humanistas, mais um instrumento do què um 
fim em si mesmo, a verdade é que não deixava de tocar num ponto sensí
vel da obra erasmiana . 

Opondo-lhe Longõlio, Dolet apeava do seu pedestal a figura de 
Erasmo, pois que proclamava que o seu elogiado nunca produzira as 
"stulitiaset ineptias" do Holandês, que aliás enumera longamente. 0 hu
manista francis sublinhava principalmente a busca erasmiana dos efeitos 
mais mordentes no seu estilo e, o que era talvez mais grave, apresenta
vam como um escritor apressado, sem tempo para repensar e rever os seus 
textos • . Tratava-se de uma crítica fundada; o próprio Erasmo tinha dis 
so consciência, pois utilizava isso como argumento em desculpa dos de- " 
feitos das suas obras... 

Um ano mais tarde o mesmo Dolet retoma o assunto, quando ofere
ce a Bude o primeiro tomo dos seus Commentarii Linguae Latinae. Faz en
tão o contraste entre a imagem de um Erasmo esforçado na loquacidade e 
a de um Budé sábio, autor de obras sérias como o De Asse e os Linguae 
Graecae Commentarii, insinuando desta maneira no leitor a lembrança do 
dialogo que pouco antes publicara "in Batauum scriptatorem" 38. E, no 
entanto, o humanista francês não podia esquecer o nome de Erasmo de Ro
terdão, quando fazia a historia do florescimento dos estudos literários 
no seu tempo: Erasmo aparecerá quando, ao tratar do sentido de"Litterae", 
fizer menção dos que, na Germânia, lutaram contra a barbárie ignorante, 
mas em termos que não são absolutamente respeitosos para com o Holandês': 

"nomine licet loquaci magi s, & didaci, quam diserto, & 
eloquenti, tamen ad rem 1 iterariam uoluminum strue augendã 
nõ impigro" . 

Não fora.porem, Dolet o primeiro a atacar Erasmo com base no seu 
estilo um pouco agressivo quando se tratava da defesa da sua própria ima 
gem de humanista. Meia dúzia de anos antes, em 1531, saíam em Paris as " 
objecções do príncipe italiano Alberto Pio, na sequência de uma polémi
ca que remontava a questão do Ciceronianus. Tratava-se de um volume pós 
turno, pois Alberto Pio morrera pouco antes e Erasmo não o poupara no 
colóquio Exeguiáe Seraphicae. 0 Italiano procedera a uma compilação de 
proposições eraámianas extraídas sobretudo dos Ç o m ^ u j a , do Enchirfdion 
e da Mori a. Ora, no livro IX, que tratava do culto dos santos e da vene
ração das relíquias, o Italiano chama a atenção do leitor para a audácia 
de Erasmo quanto a esses assuntos, aumentada pela linguagem insolente e 
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caluniosa que utilizava. Era uma das críticas mais violentas feitas 
contra o autor do Ciceroni anus, aliás na linha do tom utilizado pela 
Faculdade de Teologia de Paris uns dez anos antes, nas Censuras contra 
Erasmo . 

Ora o interesse destes dois volumes a que acabámos de nos refe
rir para o estudo do texto dps Colloquia da edição de Coimbra resulta 
do facto de existirem alguns exemplares nas bibliotecas portuguesas das 
suas primeiras edições; no caso dos dois grossos volumes dos Commenta ni 
Linguae Latinae de Dolet há ainda que anotar que na Biblioteca Pública 
do Porto se guarda um exemplar de cada um com a indicação manuscrita de 
terem pertencido à livraria do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 41. 
Assinale-se que o editor coimbrão dos Colloquia iniciou a sua actividade 
pedagógica em Portugal exactamente nas escolas desse mosteiro. 

0 Ciceroni anus, para além de uma polémica sobre a doutrina da 
imitação, ensaia também uma opinião crítica a propósito da literatura 
antiga e moderna, ou melhor, de alguns autores antigos e modernos. Ao 
falar de Petrarca, de quem escreve que parecia ter sido o "reflorescen-
tis eloquentiae princeps apud ítalos", sublinha como qualidades que 
justificam a sua grande fama o "ingenium ardens, magna rerum cognitic, 
nec mediocris eloquendi vis" 42. 0 que Erasmo admirava em Petrarca era, 
portanto, para além das qualidades inatas, um grande conhecimento dos 
assuntos e uma dada força ou vigor de expressão. Por trás disto está 
todo um programa humanista que Erasmo desenvolvera no De Copia rerum 
ac verborum , obra tão largamente difundida e utilizada no ensino, 
mesmo em Coimbra. A matriz deste ideal de orator - e o Ciceroni anus 
comporta a pretensão de oferecer um esboço de ideal do homem erudito 
cristão - residia longinquamente em Cícero e em Quintiliano, mas depen 
dia mais proximamente de Santo Agostinho, a cujo De Doctrina Christiana 
o Holandês foi recorrendo cada vez mais ao longo da sua vida e do qual 
depende em larga medida o Ecclesiastes, esse tratado da pregação cris
tã que foi escrevendo ao longo de vários anos e que publicou, como a 
sua obra mais importante, pouco antes de morrer 44. Na base do próprio 
Ciceroni anus estava - convém não esquecer - a constante preocupação 
de Erasmo em avivar os perigos que, do ponto de vista da piedade cris
tã, representava a tentação da paganitas, destinada unicamente a persua 
dir os ouvidos, mas não ò "pectus christianus". Esta dependência de 
Erasmo relativamente a certos textos - dos quais o referido de St. 
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Agostinho seria o mais importante - traduzia uma dada debilidade que 
os seus inimigos sabiam aproveitar. E exactamente o que faz Etienne 
Del et, quando põe em relevo que em Erasmo nada mais hã que tagarelice, 
porque não se lhe podem reconhecer nem o ingenium nem a rerum cognitio. 

Traduzidos estes preceitos em termos de eloquência cristã mo
derna, significavam eles um desejo de se afastar da obscuridade do es
tilo da maioria dos autores escolásticos e em particular dos nomina
listas e o reconhecimento da clareza expositiva dos clássicos antigos45. 
Erasmo pretendia, assim, percorrer uma via media - também de matriz 
agostiniana - , talvez recordado dos ensinamentos de Policiano sobre 
a diversidade e variedade dos estilos em géneros como a carta e o diã-
logo, como forma de evitar o taedium do leitor , o que não deixava 
de ter importância nos escritos de conteúdo espiritual. 

Na edição dos Colloquia de junho de 1526 Erasmo introduz uma de 
fesa dos seus diálogos; estamos naquilo que se pode chamar a terceira 
fase da história deste livro . Essa carta dirigida aos leitores sobre 
a utilidade dos Colloquia constitui uma apologia do livro , tendo em 
vista as reacções da Sorbonne redigidas em maio desse ano, mas publica
das sõ em 1531. Três anos depois Erasmo aumentará essas explicações ao 
leitor, mas manterá sempre a data de 1526 nas sucessivas edições . 

A argumentação central consiste em provar ao leitor que a utili
dade dos Colloquia assenta em duas características: o estilo do latim 
aï utilizado e a qualidade moral dos preceitos e exemplos incluídos. 

Começando por relembrar que a primeira parte do livro não seria 
da sua inteira responsabilidade - "prima pars huius open's,quae mea 
fuit & non mea, temeritate cuiusdam erat aedita" - , no que a Sor
bonne não se deixou iludir,explica que decidira rever o estilo latine 
do livro de forma que ele se tornasse útil aos estudantes: "ad profectum 
studiorum". Com isto Erasmo quereria indicar que o livro tomava uma ori
entação diferente da seguida até então, a qual seria obtida ã custa do 
alargamento das simples fórmulas de conversação para verdadeiros diálo
gos, onde o modelo das comédias de Terêncio estava bem presente. 0 objec 
tivo dos Colloquia ficava assim delineado: visavam mais a maneira de 
aprender o latim do que a aquisição de conhecimento. 0 livro ia, pois, 
dedicado aos jovens, ainda que aí se encontrassem velhos que falam pjje-
riliter; ora não seria útil mostrar de uma maneira agradável aos mais 
novos o que os mais velhos haviam feito de bom e de mau? Não seria útil 
aprender em livros como esse que ele oferecia ao leitor aquilo que a 
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experiência havia mostrado aqueles que por ela unicamente se guiavam e 
que eram os tolos: ► 

"Et si laudantur literatures aetate prouecti,qui pueri
tiae crustulis blandiuntur, elementa velint vt discere 
prima, mini non arbitror vitio verti debere, quod simi
li studio iuuentutem illecto, vel ad elegantiam Latini 
sermonis, vel ad pietatem. Adde quod bona prudentiae pars 
est nosse stultas vulgi cupiditates et absurdas opiniones. 
Eas arbitror satius ex hoc li bel lo discere, quam experi

51 
entia, stultorum magistra. 

A defesa assenta em dois elementos do pensamento humanista do 
Holandis: "vel ad elegantiam Latini sermonis, vel ad pietatem". A prio
ridade dada nesta frase ao conhecimento do latim não deve enganarnos: 
Erasmo acabava de falar nas "formulae", isto é" o núcleo inicial dos Col
loquia, mas o leitor ia cedo encontrar nas páginas do livro outros diá
logos que versavam a questão da pietas. Não usa aqui as expressões docta 
pietas e pia doctrina, mas é sensível que elas estão no seu espírito. 

A intenção primeira e, consequentemente, pedagógica, a qual vi
nha claramente indicada na afirmação de que o melhor processo de apre
sentar aos jovens  aos "teneris animis"  as questões difíceis da 
gramática — os "amara grammatices praecepta"  ou as subitilezas da 
teologia e da filosofia moral era o jogo: 

"Et haud seio an quicquam discitur felicius, quam quod 
52 

ludendo discitur" 
Parece evidente que a ideia que Erasmo havia feito da utilidade do seu 
livro comportava uma larga percentagem destinada â educação dos jovens. 
A argumentação que de seguida desenvolve em favor dos diálogos que a 
Sorbonne censurara nasce exactamente da necessidade de mostrar que eles 
não eram susceptíveis de ensinar a imoralidade e a irreligiosidade aos 

53  _ "t 
jovens . 0 pensamento do Holandês e de qus os Colloquia se ofereciam 
como exemplo de eloquência cristã que tenta convencer o homem a viver 
melhor e, portanto, a pôrse de sobreaviso perante o mundo e o que ele 
significa na ideologia cristã. 0 melhor meio de persuasão desta eloquên 
cia residia no prazer, que constitui um vector fundamental do pensamen 

« 54
 — 

to pedagógico de Erasmo . t assim que, em 1532, ao publicar a sua 
Dilutio com que pretendia desfazer as apreciações críticas de Josse CIj_ 
chtove sobre o Encomium Matrimonii e que ele anunciara desde 1526, po
dia escrever em sua defesa que aqueles diálogos eram bem diferentes 

x 
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clos de Poggio e de Val la, 
"quales item sunt facetiae Pogij Florentini et duo pri -
mi libri Laurentij Vallae, de uoluptate, fornicationum 
et adulteriorum patroni, coelibatum que in dedicatis 
deo et monasterijs uirginibus damnantes, et nonnulli 
alij libelli a Christians autoribus aediti, flamma et 
sulphnre, ut digni sunt, exustum iri..."55 

Erasmo,seguramente, não considerava os Colloquia dignos de supor 
tarem o^juizo severo de S.Paulo: "corrumpunt mores bonos colloquia 
praua'"' . Escrevia ele isto pela mesma época em que se encarniçava con
tra os que, sobretudo no círculo da Sorbonne, o atacavam com dureza; 
mas sabia também que o leitor comum encontrava no princípio dos livros 
dos Colloquia diálogos em que eram postos problemas importantes, como 
os relacionados com a formação espiritual do jovem cristão e com os pre 
ceitos básicos da sua conduta na vida, ou seja do seu modo de viver cris 
tãmente segundo o que significava com a "philosophia Christi". Era o 
caso dos colóquios ditos matrimoniais e daqueles que abordam a questão 
da entrada no estado religioso 57. 

Toda esta problemática preocupou permanentemente Erasmo, que a 
abordou em variadíssimos lugares com mais ou menos extensão, sobretudo, 
como era natural, nos textos que tratavam de materia directamente peda
gógica, como o De Pueris: 

"Operosa res est recte instituere 1 iberos, fateor, sed 
nemo sibi nascitur ócio. Pater esse voluisti,pius pater 
sis oportet. Reipublicae, non tibi tantum genuisti, aut 
ut Christianus loquar, Deo genuisti, non tibi." 58 

Muitos dos colóquios estão próximos desta formulação de ideias; 
e não devemos esquecer que há em Erasmo uma espiritualidade que funcio
na também como uma visão do mundo. Trata-se de um modo, de pensar que 
pretendia que tudo quanto o homem podia aprender na vida terrena deve
ria ser entendido como uma base material que haveria que interpretar 
alegoricamente em sentido espiritual. Em Erasmo, porém, havia ainda uma 
outra faceta, que era a do seu humanismo erudito, que decorria do seu 
interesse "humaniores litterae". 

No entanto, desde o momento em que estala a questão luterana, a 
recepção da obra de Erasmo passa a estar condicionada por este factor 
histórico e péla reacção teológica ao frade alemão 59. Para muitas pes
soas, entre as quais se incluíam teólogos portugueses ã assembleia de 
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Val 1 ado!id em 1527, Erasmo pusera o ovo de que nascera Lutero . 0 Ho
landês deu azo a estas interpretações, quer por causa de malquerenças 
com teólogos como os de Lovai na e os de Paris, quer muito especialmen
te pelo tempo de espera que levou até se distanciar de Lutero, apesar 
dos rogos e estímulos dirigidos nesse sentido vindos do lado romano. 
Mas e preciso não esquecer que a atitude de Erasmo quanto a Lutero e a 
sua preocupação em evitar durante algum tempo a expulsão de Lutero da 
Igreja de Roma resultou, pelo menos em parte, da sua crença de que che 
gara o momento de a Igreja se virar para a pureza evangélica que ele 
apontava nos escritos dos Padres primitivos. Mas, concretizada a ruptu
ra definitiva, vamos encontrar em Lutero uma animosidade contra o mode
lo de espiritualidade proposto por Erasmo equivalente ã que lhe dirigi
am os teólogos. Não causa, portanto, espanto que Lutero tenha escrito 
em 1533, ano em que os Colloquia adquirem a sua versão definitiva, que 
odiava soberanamente Erasmo e que interditaria por testamento a seus 
filhos que lessem os Colloquia, porque, sob a "capa de personagens fic
tícias, Erasmo insinua impiedades, propõe princípios que arruínam ou 
pelo menos comprometem o Cristianismo e a Igreja", acrescentando ain-

— fil 
da que "Luciano e menos perigoso do que e l e " . 

E evidente que estes testemunhos, por mais infiéis que fossem 
ao conteúdo e as intenções da obra e do pensamento erasmianos,traduzi am 
leituras, talvez exageradas, mas leituras para as quais os seus autores 
encontravam argumentos e justificações fortes na obra do Holandês. Eras
mo podia defender-se - e fê-lo - invocando os exemplos e autoridade 
de antigos e de modernos, que a Igreja e a própria Faculdade de Teolo
gia não seriam capazes de desprezar. Mas esquecia - mas esqueceria ver 
dadeiramente? - que os tempos eram outros e que uma frase ou uma pala
vra pronunciada no sec. V possui a referências muito diversas das que 
ofereceria no see. XVI. Alias o método crítico dos seus inimigos consi£ 
tia exactamente em tomar afirmações isoladas para, ã maneira escolásti
ca, as analisar. Erasmo protestou contra tal procedimento nas varias 
apologias e defesas que escreveu; e veremos que não terá sido em vão 
esse seu esforço, pois que o editor coimbrão dos Colloquia aderira ãs 
suas explicações. Mas não era também verdade que os próprios autores 
espirituais se tornavam suspeitos aos olhos dos dogmáticos por varias 
razões, entre as quais se contava a crítica ã maneira de viver dos fra
des? 

Na realidade sentem-se, na defesa dos Colloquia pelo seu autora 
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dois nTveis de razões: por um lado há o fundamento do latim, isto é da 
utilidade para a aprendizagem da língua; por outro nota-se a preocupa
ção central de o autor justificar o conteúdo dos diálogos, principalmen 
te daqueles que vinham sendo acrescentados desde a edição de 1522. É 
provável que, no pensamento de Erasmo, houvesse ainda o desejo de apon-
tar os Colloquia como exemplificação de que deveriam ser as conversações 
entre cristãos. E se tal não é patente em todos os colóquios - nem os 
Colloquia são obra homogénea - , alguns, dos quais a Confabulatio pia 
e seguramente o Conuiuium religiosum, documentam bem esse ideal que vi
nha apresentado já em 1516 na Paraclesis, onde, depois de exprimir o 
seu desejo de que todos os cristãos, e portanto "omnes mulierculae", 
lessem a Escritura e as Epístolas paulinas, afirmava a sua convicção 
de que as conversas entre cristãos deveriam oferecer um conteúdo reli
gioso e espiritual susceptível de provocar mesmo a conversão pacífica 
dos Sarracenos e dos Turcos: "Ex his sint omnia Christianorum omnium 

en 
colloquia" . 

Erasmo está muito longe, aqui, do estilo coloquial que se encoji 
trava em outros autores, sobretudo italianos. Pode aduzir-se o caso de 
Giovanni Pontato, que nos seus De sermone libri sex havia definido a 
noção de urbanitas tendo em visto o vir ingenuus. 0 homo urbanus era 
definido por ele como aquele que utilizava "et eive et eo qui in urbe 
conversaretur digna", e o homo facetus o que "in congressionibus collu 
cutionibusque domesticis, familiaribus item ac popularibus in sermoni-
bus, verba cum iucunditate facerent cumque audientium voluptate ac re-
creatione" . No Holandês há, evidentemente, jogos de palavras, prin
cipalmente nos diálogos de intenção satírica - mais do que polemica - , 
mas esses jogos de estilo erasmiano não se podem identificar com as fa 
ceci as italianas, onde se recorria predominantemente ao duplo sentido 
que as palavras muitas vezes tinham em duas realidades linguísticas dis 
tintas: em latim (e às vezes dentro deste no latim clássico e no vulgar) 
e em língua vulgar . Ora esta referência a língua vulgar está ausen
te do estilo do Holandês. Daí que seja mais correcto falar, para o seu 
caso, de uma festiuitas, palavra que Erasmo utilizava várias vezes e 

65 por trás da qual reside a sua ironia 
E no entanto Erasmo não se demora muito em defender os seus Col

loquia por causa do valor estilístico que lhe pudesse encontrar. 0 que 
o preocupa ê defendê-los das apreciações sorbõnicas, que partiam de um 
ponto de vista mais teológico do que humanista. Tal ê" sensível no pro-
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longamente» do De utilitate Colloquiorum na edição de 1529; ai verifica-
-se que são predominantemente os pontos de vista ou as questões dogmá
ticas que lhe prendem a atenção, ao mesmo tempo que tenta sublinhar os 
matizes espirituais de alguns dos colóquios. Quer isto dizer que a ima
gem que um leitor poderia receber das edições posteriores a 1529 era a 
de um conjunto de escritos úteis mais pelo seu conteúdo do que pelo seu 
estilo latino. Desta feita Erasmo acabara por transferir definitivamen
te as conversações latinas iniciais da área do utilitário para a do 
útil ; e este centrava-se sempre para ele no ensinamento religioso e 
até espiritual que de tais textos pudesse decorrer. 

Qual era então a natureza - ou as naturezas - dos ensinamentos 
oferecidos aos leitores dos Colloquia? A verdade é que não seria fácil 
encontrar uma fórmula que condensasse em si todos os colóquios que a 
edição de 1533 apresentara definitivamente. 

0 que os leitores do século XVI encontrariam nos Colloquia e al
go difícil de enunciar, porque eles se prestavam a várias "leituras" 
e a diversas utilizações. 0 recurso a diálogos para facilitar o ensino 
do latim não era recente e decorria em parte das técnicas pedagógicas 
que exigiam uma larga exercitação como método fundamental de aprendiza-
gem . Outros autores seguiram também a tradição dos diálogos destina
dos ao ensino da língua, produzindo assim colóquios de jovens 68; tal 
foi o caso dos Diálogos de Luís Vives e os de Cordier 69. Em ambos os 
casos a intenção didáctica está muito mais presente do que nos Colloquia 
erasmianos, pois que tanto o cenário como o conteúdo das conversas re
caíam sobre temas e situações propriamente escolares. Não bem assim no 
caso dos Colloquia de Erasmo, onde as referencias ã situação escolar 
são poucas e incidem mais na primeira parte do volume, isto é na parte 
inicial das "formulae". Para além disso, a leitura dos Colloquia fez-se 
tendencialmente na zona das questões religiosas, com alguma coloração 
de espiritualidade. Ora, depois da eclosão da questão luterana, tais 
assuntos tomaram uma enorme actualidade e disso se ressentiu a leitura 
e o êxito dos Colloquia, alguns dos quais, de resto, nasceram desse mes^ 

) mo ambiente, como foi o caso da Inquisitio de fide. Daí que surgissem 
traduções, imitações e edições dos Colloquia ao serviço da propaganda 
doutrinaria e religiosa ' . Sabe-se, por exemplo, que as duas primeiras 
traduções de colóquios de Erasmo para inglês apareceram no contexto dás 
discussões religiosas e na linha de ataque ã Igreja de Roma 71. Para 
já não falar na maneira como a Península leu e traduziu alguns colóquios 
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no âmbito de uma espiritualidade que já foi largamente estudada 72. 
Quase sempre tais leituras passavam pela presença da figura do 

monge nos diálogos de Erasmo; em torno dele, ou se se quiser, em torno 
da questão do significado do estado religioso no âmbito da "respublica 
Christiana" se aglomeravam inúmeras outras questões ou assuntos, como 
o valor dos votos e das promessas, das peregrinações e cerimónias, das 
imagens e da invocação dos santos, do próprio conceito de felicidade 
crista. Mas para além disso, ou a par disso, os Colloquia abordavam as
suntos, temas e até acontecimentos a que Erasmo ia assistindo ou em 
que se ia envolvendo, o que confere ã obra muito do que de "jornalismo" 
ja lhe tem sido apontado, não propriamente em sentido moderno, mas ade
quado ao ambiente e hábitos do see. XVI, isto é como "livro de uma vi
da", que a acompanha, dela sendo uma expressão dialéctica e simbólica, 
traduzindo, por isso, uma visão do mundo segundo a qual o cristão devia 
buscar o sentido espiritual que se escondia por trás daquilo que terre
nal mente lhe era dado conhecer 73. Daí que as apreciações, tantas vezes 
críticas, de Erasmo ao comportamento dos homens do seu tempo em todos 
os aspectos da sua vida se devam interpretar ã luz de un tal esque
ma, que, de resto, era também o de S. Jerónimo 75. E" exactamente isso 
que confere aos Colloquia uma significação suficientemente geral para 
que eles pudessem ser lidos por personalidades variadas, até por gentes 
que, por causa da distancia geográfica e da própria distância temporal, 
nao podiam decifrar as referências onomásticas e circunstanciais da mai
oria dos colóquios . Podemo-nos perguntar, por exemplo, se um leitor 
peninsular, em meados do século, estava em condições de identificar as 
personagens do Conuiuium religiosum. Mas nem por isso perderia o senti
do essencial do texto. 

Por outro lado, os Colloquia eram portadores de outros elementos 
que podiam torná-los sugestivos - ou mais sugestivos - aos olhos dos 
leitores. Na verdade eles ofereciam, em concordância com uma boa parte 
da obra do Holandês e em especial com a epistolografia, alusões a per
sonalidades da época,como Reuchlin ou Thomas More, comentários de con
teúdo moral e político, aspectos que reforçavam o carácter de coloqua-
1 idade que Erasmo gostava de estabelecer entre o autor e o leitor 77. 
Mas, para além disso, ofereciam ainda um grande conjunto de assuntos 
e temas, tanto religiosos como literários e económicos. Encontram-se 
aí questões candentes como a referente ao valor do matrimónio e da sua 
significação para a vida espiritual, da confissão relacionada com a no-
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ção de pecado e de peni tencia, da caridade, do comprometimento do c r i s 

tão na vida c i v i l , da fe l ic idade c r i s t ã , da obediência a autoridade ro

mana, da s igni f icação e do sentido da Igreja c r i s t ã , da formação cu l t u 

ral do cr is tão e em especial do jovem c r i s t ão , da regulamentação do 

tempo - e do dia - do c r i s tão . Podiam ainda 1er os seus contemporâne

os nos Colloquia opiniões sobre assuntos de primeira actual idade, como 

era o caso da questão luterana e a situação p o l i t i c a da Europa e as so

luções be l i c i s tas que os príncipes pareciam p r e f e r i r . Liam-se ainda ne

les paginas sobre o valor e a u t i l i dade das obras dos autores antigos 

para o c r i s t ão , assim como se poderiam ainda buscar alusões autobiogrã-
78 f icas do autor 

Todo este conjunto, se bem que incompleto, comportava diferentes 
níveis de s ign i f i cação. E preciso, no entanto, reconhecer que o aspec
to a que os le i to res foram mais sensíveis era o do valor da vida monás
t i ca como melhor via para a salvação da alma de cada um. E talvez as 
censuras teológicas de Lovaina e de Par is , bem como um pouco depois as 
proibições i n q u i s i t o r i a i s , tenham espicaçado mais do que atenuado a cu
riosidade por este volume de textos tão variados. 

Entretanto, que espécie de documento eram os Colloquia? Eram um 
documento pessoal, com larga dose de uma experiência que t rans
mite ao l e i t o r muito de pitoresco e de exót ico, sem que o autor perca 
de v is ta as intenções que o animam. Em certa medida poder-se-ã afirmar 

79 que,nos Col loquia, Erasmo se revela um rea l i s ta , mas é necessário 
matizar um pouco a assersão, pois que as notações " rea l i s tas " de alguns 
colóquios, como o Vxor mempsigamos, parte do Conuiuium fabulosum ou a 
Opulentia sórdida, servem para reforçar o valor da l ição pedagógica ou 

80 - ~ 
do exemplo moral . Além disso, Erasmo não se demora na notação do 
real ;pode dizer-se que esta funciona sobretudo como ponto de part ida 
para um comentário re l ig ioso ou moral e não propriamente para a p r á t i 
ca de uma qualquer "ut p ic tura poesis". Um bom exemplo encontra-se no 

— 81 
colóquio Impostura ou no Naufragium , que partem de eventos reais pa
ra se fixarem no plano do comentário re l ig ioso e moral. Em ta is casos, 
as conclusões que o autor apontava conduziam os le i to res para a área 
da oposição hermenêutica entre o esp i r i t ua l e o corpora l , entre a car
ne e e s p í r i t o , ou seja para a zona do ensinamento da necessidade de se 
dar primazia a vida esp i r i t ua l própria do homem i n t e r i o r , a expensas 
da vida mater ia l . Ê a l i ção do Enchi r id ion. Daí a fac i l idade com que 
Erasmo fo i bem recebido em círculos preocupados mais com a e s p i r i t u a l i 
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dade do que na pedagogia 8 2 . No entanto, um ponto separava Erasmo de a i 
guns desses grupos: é que o Holandês nem acentuava a problemática da ou 
niçao corporal como processo de va lor izar esses pendor e s p i r i t u a l , nem 
se mostrava disposto a acei tar a anulação do papel medianeiro de Cr is
to , como pretendia o iluminismo castelhano 8 3 . 0 colóquio Exorcismus 
sive spectrum, inc lu ido na edição do verão de 1524, vai exactamente nes
se sentido. Tal factor concedia aos Colloguia um aspecto optimista e 
agradável aos olhos dos l e i t o r e s , principalmente dos que tivessem forma
ção humanista, mas que não eram monges . . . E a recepção de Erasmo não 
deixou de estar relacionada também com este aspecto. 

A dist inção contrast iva entre o i n t e r i o r ou esp i r i t ua l e o exte
r i o r ou mater ia l , que faz parte de toda uma larga e longa l i t e r a t u r a 
c r i s t ã e que Erasmo viu divulgada desde os seus primeiros anos de estu
dante em Deventer no ambiente da devotio moderna e da l e i t u ra da Imita-
t i o C h r i s t | , poderia conduzir a pensar que o Holandês preconizava o des 
prezo do mundo. No entanto, sem deixar i s to de ser também verdade, não" 
deve ser entendido de forma demasiado r e s t r i t a , pois do facto de ele 
acentuar sobretudo a espi r i tua l idade 8 4 não decorre que aconselhe o 
desprezo radical e sistemático de vida terrena, porque há no seu pensa
mento um elemento doutr inár io importante: a vida do homem sobre a terra 
e um momento de peni tência, não no sentido de mort i f icação corporal ou 
pelo menos resumida a t a l , mas de preparação para o acesso ã vida do 
e s p í r i t o . E o ponto onde tal se ve r i f i ca ê o momento da morte. Não cau
sará, portanto, estranheza que o assunto seja abordado mais de uma vez 
nos Coi loquia, pois que se tratava de um tema profundamente c r i s t ão , 
que^Erasmo apresentava de uma forma que não podia f e r i r os c r i t é r i o s 
ca tó l i cos , pelo que o ed i to r de Coimbra manteve os respectivos passos. 

0 que caracterizava Erasmo era a desconfiança quanto ao que os 
homens praticavam de exageradamente terreno e v is íve l para exibirem mais 
aos seus semelhantes do que a Deus os actos de natureza re l i g iosa . No la 
do oposto estava a f igura de Cr is to , sobre o qual Erasmo defendeu f ren
te a John Colet é a Lefevre d'Êtaples mais tarde, a natureza humana e 
portanto mais prB>îma do c r i s tão . Com ta l intenção acentuava e le , no 
p e r f i l quedava a Cr is to , a mansuetudo, aspecto que tem sido posto em 
evidência^por vãr ,s autores 8 5 , e que se encontra j á na obra poética 
do Holandês; num poema, cuja redacção d e f i n i t i v a deverá ter t ido lugar 
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em 1510, imaginava Cristo em dialogo com o homem que morre por sua cul
pa, a quem declara: 

"Sum via qua sola coeli i t u r ad astra, tamen me 
Terit viator infrequens."86 

Sente-se a tr isteza de Cristo provocada pela ignorância do homem terre
no e para o tema apontam vários colóquios, como a parte f inal do Conui-
uium re1j_g_iosum , o Funus, que João Fernandes eliminou, e Colloquium 
sernle, entre outros. Nesta imagem de Cristo, interessa-lhe menos o so
frimento f ís ico na cruz do que o exemplo divino da sua pessoa 8 7 . Por 
este lado, Cristo assume a significação do exemplo que o cristão deve 
ter sempre presente; e.como todos os exemplos, reveste-se de uma dou
tr ina que Erasmo designa por "philosiphia Chr is t i " . Uma doutrina de que 
esta ausente a função da Igreja e da sua hierarquia, e em que se sobre
valoriza a f idut ia e o studium do crente na sua preparação esp i r i tua l . 

Estes factores não deixavam de entrar em consonância com as ten 
dencias ant i f is ic is tas , de cariz sobretudo agostiniano, que se acen 
tuam no século XVI e a que, entre nos, está ligada a figura do cardeal 
D. Henrique, a quem João Fernandes endereça o prefacio da sua edição 
dos Erasmi Colloquia; mas não há dúvida também de que podiam sensibili
zar o le i to r para uma valorização da vida in ter ior suficientemente afãs 
tada de uma regulamentação fundada no dogma proposto pela autoridade 
romana, para se traduzir numa menor avaliação da função eclesial . Ora 
esta perspectiva, nos anos mediais do século, não deixaria de sugerir 
os pontos de vistas reformistas, pelo que bem podemos suspeitar que re
sidiu aï uma das razões para certa prudência manifestada pelo cardeal 
em dar autorização de venda da edição coimbrã dos Colloquia. 

Mas,apesar de o Holandês se ter demarcado definitivamente de Lu
tero com a publicação do De libero a rb i t r i o , nem por tal os seus adver
sários deixavam de anotar as ambiguidades que decorriam dos seus textos 
anteriores, interpretando o seu pensamento de que a fa l ta de fê resul
tava de um malum ignorantiae 89como dir igido directamente não só aos 
maus frades mas também a inst i tuição monástica. Etienne Dolet, por exem
plo, viu bem que Erasmo, sendo um severo cr í t ico das questiúnculas dos 
monges , nem por isso evitara u t i l i za r idênticas rixas ao longo de to 
da a sua vida. 

Pode dizer-se, em resumo, que a "distinção hermenêutica entre a 
"carne" e o "espir i to" comanda a exegese de Erasmo e, da mesma forma, 
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todo o seu pensamento" . É exactamente isto que nos impede de levr os 
Colloguia numa direcção demasiado restritiva como obra de natureza rea
lista, pois que não se encontra neles uma descrição realista dos costu
mes ou do modo de vida dos homens do tempo, embora neles se possam co
lher elementos ou dados sobre a materia, o que é uma outra questão. Tais 
elementos ou até sugestões decorrem, afigura-se-nos, do facto de Erasmo 
introduzir sempre um fundo pedagógico - tanto moral como religioso -
nos seus textos, muito marcados pela preocupação de se dirigir directa
mente a um leitor. A este respeito não deixa de ser importante anotar a 
presença muito frequente da influência da comedia de Terêncio nos Col 1o-
quia, não só através de exemplos ou citações, mas também de uma técnica 
quase teatral que a cada passo eles apresentam. Desta maneira, os diálo
gos erasmianos ficam mais longe de uma realidade histérica imediata do 
que, por exemplo, os Diálogos de LuTs Vives, muito mais úteis para o 
conhecimento dos costumes estudantis do tempo, com indicações sobre o 
comportamento ã mesa, os hábitos de dormir, as relações sociais, etc 92. 
E no entanto, por paradoxal que pareça, os Colloguia erasmianos reflec
tem uma realidade histórica, mas na perspectiva da actualidade religio
sa, sobretudo no quadro da oposição de Lutero ã Igreja de Roma. 

No final de 1504 Erasmo escrevia a John Col et uma carta em que, 
a dado passo, esclarecia as suas intenções sobre o Enchiridion: ele fo
ra composto "não para fazer alarde de espírito ou de eloquência, mas 
com a única intenção de curar do seu erro aqueles que geralmente colo
cam a religião em cerimónias e em observãncias mais do que judaicas, 
que dizem mais respeito ãs corsas materiais do que ã piedade" 93. Esta 
mesma ideia aparece retomada mais tarde, quando dedica a Erasmius Fro-
benius a edição das Formulae colloquiorum: "libellus hic nonnihil con-
ducet et ad pietatis elementa percipienda" 94. No fundo, a frase indi
ca um registo de leitura para os diálogos; sera, aliás, por esta pers
pectiva que fará a defesa dos Colloguia perante as censuras sorbõnicas 
em 1526. Mas nem todos os leitores aceitaram essas indicações de leitura 
e muito menos as justificações posteriormente dadas; a "batalha" que 
Erasmo teve de travar pelos seus Colloguia mostra bem que assim foi 9â. 
Curiosamente, será um editor coimbrão,em meados do século, que invoca
rá os próprios argumentos do Holandês para o sustentar como católico è 
vitima da malvada incompreensão dos adversários. Mas para tal esse mes
mo editor teve de anular no texto erasmiano uma parte importante, tal-



21 

vez a mais interessante para os contemporâneos, que era a respeitante 
a sátira. 

De facto a sátira abunda nos Colloquia; não é constante, mas es
tá presente naqueles temas ou assuntos que se relacionavam com o que 
Erasmo chamava a "superstitio". Com idênticas funções, ela vinha já no 
Enchiridion e não foi alheia ao sucesso que esta obra conheceu em Cas
tela. 

Se queremos interpretar correctamente a significação da sátira 
nos Colloquia devemos vi-la como um processo de avivamento dos defeitos 
do mundo sensível, que o cristão deveria desprezar. No fundo, trata-se 
de uma técnica tradicional na pregação e nas representações medievais, 
documentada ainda no teatro de Gil Vicente. Não admira, por isso, que 
as gravuras que acompanham algumas das edições erasmianas pertençam a 
géneros tradicionais provindos da zona da sensibilidade cristã medie
val , num estilo que se liga directamente a visão do mundo oferecida 
pelos autores místicos medievais na oposição do mundo da carne ao do 
espírito . 

Para além disso, a utilização da sátira para a crítica religio
sa vinha autorizada desde os Padres da Igreja. Era fácil empolar os as
pectos grotescos da yida terrena para os opor ã visão paradisíaca da 
felicidade. Nesta tarefa, a comedia antiga latina não deixava de pres
tar os seus serviços, como compreendeu S. Jerónimo 98, cujo vocabu
lário satírico muito ficava a dever aos discursos de Cícero,também,o que 
nao deixaria de ter o seu peso na admiração de Erasmo por esse escri-
tor^cristão. Além disso, já nos autores cristãos anteriores a Jerónimo 
a sátira era um instrumento normal da apologética anti pagã " , princi
palmente aliada ã ironia e a descrição exageradamente detalhada de tal 
forma que provocasse o ridículo. Forçava-se, assim, entre a paradigma 
cristão e o pagão um contraste não só horizontal - através dos própri
os grupos sociais - , mas também vertical, através da identificação do 
mundo pagão com o mundo material dos sentidos e do diabo, adversário 
do mundo cristão, do paraíso espiritual portanto. A renuncia àquele por 
parte dos cristãos era um meio de evitar a loucura que caracterizava 
os que se deixavam prender pelos seus encantos. 0 esquema é, obviamen
te, o do Encomium Moriae. 

Tais aspectos não foram abandonados pela literatura cristã até 
ao século XVI, momento em que, sob a influência das propostas humanistas 
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relativas ã participação do homem na vita civile, adquirem novo impul-
su, mormente desde que se estabeleceu a identificação de Roma eclesiásti
ca com a Roma imperial e pagã. Um ponto que João Fernandes não deixou 
de aflorar no discurso de 1548 ... 

Erasmo recupera, pois, a tradição satírica cristã, devendo nos 
distinguir entre a critica de costumes e a utilização da sátira nas 
polemicas em que se envolveu. Por outro lado, a crítica satírica eras-
miana não se identifica totalmente com a tradição medieval da represen
tação alegórica dos defeitos morais por meio de figuras que se apresen
tavam como simbólicas. A tradição medieval oferecia aos olhos dos espec 
tadores ou ã imaginação dos ouvintes - e dos leitores ...- quadros 
que se transformavam em espectáculo visível de noções ou realidades 
abrstractas; daí a importância da função dos gestos, dos atributos vi
síveis como o vestuário e até da propria onomástica. Era uma técnica 
que, partindo do visível para o invisível, se relacionava, no fundo, 
com a tradição dos processos de memorização , tão importantes quan
do a leitura estava altamente limitada pela exiguidade dos exemplares 
dos livros. 

Em Erasmo o procedimento é outro: a direcção que ele incute ao 
que utiliza dos processos medievais aponta para a problemática do conhe 
cimento interior. Os apelos aos sentidos, que as representações tradici
onais, de cariz popular especialmente, comportavam,partiam de um campo 
oposto ao da simplicitas que o Holandês julgava necessária ã doutrina 
espiritual de que o cristão se devia servir. Ora desde o momento em que 
a questão fosse posta desta maneira, Erasmo podia opor a sua concepção 
de uma pietas que utilizava uma pequena quantidade de cerimónias ou ac
tos exteriores ã sensibilidade religiosa que se demorava na abundância 
da linguagem exterior e que ele apontava nos gostos populares como um 
sinal de ignorância. 0 colóquio Peregrinatio religionis, que João Fernan 
des eliminou da sua versão de Coimbra, incluía uma crítica a esses gos
tos, tão afastados das tendências evangelistas e paulistas do Holandês. 
Mas se isto por um lado podia chocar as opiniões, por outro ia ao encon
tro daqueles que, dentro da Igreja, julgavam que muito do que então se 
praticava no interior dos templos era exageradamente material para poder 
ser permitido, Dirigem-se para esse ponto de vista muitas das determina
ções das Ordenações sinodais que, desde final do século XV, traduzem a 
preocupação de alguns prelados pela purificação do modo de viver da co-
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munidade laica — e também da religiosa - , bem como os escritos do t i 
po dos de Josse Clichtove em Paris ou de Azpilcueta em Coimbra nos 'anos 
em que João Fernandes levava a cabo a adaptação do texto dos Colloquia. 

Mas os Colloquia não são obra satír ica no sentido que o gramáti
co DiÓmides, do sec.IV, dava a sát i ra: "carmen nunc quidem maledicum et 
ad carpenda hominum vita compositum, quale scripserunt Luci l ius, et Ho-

102 ratius et Persius" . Em primeiro lugar, nao se trata de poemas, mas 
de conversas mais ou menos transformadas em discussão, e, em segundo l u 
gar, muitos deles apresentam-se como uma inqu is i t io , em que uma persona
gem e sistematicamente interrogada por outra sobre pontos acerca dos 
quais as opiniões divergiam, processo este que permitia ainda ao autor 
defender as suas. Por isso Erasmo não enganava os leitores ao dizer-lhes 

103 ! que a uti l idade dos Colloquia era sobretudo pedagógica e moral ; mas, 
para satisfazer esta expectativa geral - e não esqueçamos que ela foi 
variando com o seu programa ao longo da história dos Colloquia, a tal 
ponto que se pode considerar que constituem o " l i v ro que permite seguir 
melhor a curva que descreve o seu pensamento durante todo o período que 

104 se segue imediatamente a ruptura protestante" - nao podia alongar-
-se pelas vias do ascetismo que propusesse a simples e radical fuga do 
mundo terreno, reduzindo a vida do homem a um período de penitencia cèn 
trada sobre os castigos inf l ig idos ao corpo. Erasmo, na verdade, está 
longe do rigorismo que animou um Savonarola, assim como da esp i r i tua l i 
dade que concedia um lugar importante ãs visões celestes. 0 que não s i -
cmifica, de forma alguma, que não tenha existido em Erasmo uma visão es-

105 pi r i tua l do mundo, subjacente a todo o seu evangelismo 

Tomemos dois exemplos; a Confabulatio pia, que Erasmo designa no 
De u t i l i t a t e por Pietas puer i l i s , e as Exequiae seraphicae, bastante pos_ 
teriores em data. 

0 primeiro colóquio e um verdadeiro diálogo; trata-se de uma con
versa entre dois jovens, passada num ambiente que se relaciona com o co
légio de S. Paulo em Londres, fundado por Col e t , a quem se alude no do-
lõquio , 0 diálogo, que vem publicado pela primeira vez na edição de 
março de 1522, e formado por uma entrevista a um jovem profundamente re
l igioso , o qual responde as perguntas de um outro. Desde início a 
conversa mostra que na vida se pode escolher entre a adesão aos negóci
os mundanos e um afastamento que conceda um tempo suficiente para ser 
ocupado com os assuntos relacionados com a vida esp i r i tua l , sem, no en-
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tanto, se preconizar a contemplação conventual. 
Gaspar, tal é o nome do jovem, não regressa de um qualquer lugar 

profano, mas da igreja, isto é do lugar dedicado ao culto da Virgem.e 
tudo quanto informa da sua maneira de preencher o tempo diário revela 
que é apresentado como modelo àqueles que, preocupados com a vida es
piritual, hesitam em entrar no estado religioso e tendem a valorizar, 
portanto, a parte individual nesse processo. Logo de início são apresen 
tados os quatro preceitos que o orientam: 

"... vt recte pieque sentiamus de Deo ... amemus ex in-
timis affectibus ... vt summa cura tueamur innocentiam... 
vt teneamus charitatem ... vt seruemus patientiam." 108. 

E patente a referência ao campo semântico da sensibilidade, na 
tradição espiritual medieval que passa pela devotio moderna e de Tauler, 
oposta ã sobrevalorização da teologia escolástica da tradição nominalis
ta, cuja curiosidade em perscrutar os mistérios divinos 109 podia con
duzir o cristão^a fatigar-se e a "arrefecer" 110 o sentimento religioso: 

"Complures hi see temporibus abstinent a theologia, quod 
vereantur ne vacillent in fide catholica, quum videant 
nihil non vocari in quaestionem" 111 

Erasmo pressupunha a tradição espiritual da devotio moderna, que falava 
sobretudo dó affectus como elemento determinante na significação das 
obras exceriores; por isso a religio 112

: 

"Est purus cultus numinis, et obseruatio praeceptorum 
illius"113 

A lição central deste diálogo consiste em mostrar que, quando o 
cristão sabe ocupar o cempo - diário, ou, por extenção.a vida - na 
conversação interior com Cristo, então não tem necessidade das coisas 
exteriores; o homem religioso contenta-se, pois, com uma parcimónia que 
se manifesta em todos os actos da sua vida, e com uma .feréuitas 114 na 
eloquência que contrasta com a abundância de actos e de palavras da mai
oria das pessoas que: 

"se non credant esse Christianos, nisi quotidie missam, 
vt appellant, audierint" 115. 

Essas pessoas vivem na ilusão da quantidade dos actos, que Erasmo inclui 
na superstitio, ou seja, o que fica alim do necessário ou do convenien
te, t por isso que Gaspar afirma ser preferível que as pessoas ocupem o 
tempo evitando a demora nas coisas profanas, a fazerem como aqueles 

"qui sibi persuaderunt, diem fore parum faustum eum aus-
picati a missa" ' . 
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E curioso que o editor coimbrã não altera a essência desta espiritua
lidade, limitando-se a tornear a invectiva contra a teologia, distin
guindo entre as disputas estéreis e aquelas que sempre existiram, mes
mo entre os doutores da Igreja. 0 que significa que estava basicamente 
de acordo com a ideia erasmiana de pietas, que tinha já sido bem sinte-
tisada na regra 18 do Enchiridion,onde se indica o caminho que o jovem 
deveria tomar nos seus esforços para ascender ao nível acima da simples 
natureza e se aproximar de Deus: 

"Y aunque este remédio sobredicho (a cruz e a paixão de 
Cristo) como mas eficacíssimo de todos,(...) pêro a los 
que son mas flacos también les aprovecharan algo los re
médios siguientes: Que quando el apetito les instigare c 
acossare que cometan alguna maldad, pongan luego ante lés 
ojos dei anima, quãn fea, quãn aborrecible y quân pesti
lencial cosa sea el pecado, y por el contrario quãn gran
de sea la dignidad dei ombre", 

traduzira Alonso Fernandez de Madrid 117. Retenhamos estas últimas pala
vras erasmianas: "contra quanta hominis dignitas". Dignitas hominis i 
um conceito inerente ao Humanismo renascentista; Erasmo utiliza-o em con 
texto cristão: "dignitas hominis christiani", poderia ter ele escrito nõ 
passo referido. 

A Cònfabulatio pia vai nessa direcção; a lição que os leitores 
interessados - mesmo os da edição de Coimbra - dela tiravam incidia 
sobretudo sobre a maneira de preencher o tempo em termos cristãos - mas 
não conventuais - , sobre a prudência perante a decisão de enveredar por 
um dado tipo de vida - mesmo o monástico - , para se evitarem situações 
que Erasmo evocará mais tarde no Colloquium senile, sobre a repetida 
afirmação da importância dos estudos para a vida interior de cada um, 
pois que a via para Deus passava pelas "bonae litteraei' 118, Esta pers
pectiva conduzia a falar mais do homem cidadão do mundo do que da alma 
ou ate das beatitudes na união com Deus. Erasmo falava do que cada um 
deveria fazer na vida terrena para se tornar melhor, mas não falava da 
mesma maneira de Deus, ainda que entendido como absoluto indizível. A 
sua espiritualidade era, pois, mais humana do que divina, mais centrada 
sobre a vida interior do cristão do que sobre Deus 119. 

A unidade do pensamento de Erasmo parece evidente; sem preconizar 
uma abstenção ascética da vida no mundo terreno, prega que o cristão se 
caracterizava por uma di gni tas hominis spi ri tuaii s ; mas, em tempo de re-
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formas e de críticas ã incidência da Igreja romana no mundo temporal, a 
distância estabelecida entre estas ideias e o que se entendia por here
sias tornava-se demasiado curta, como de facto aconteceu. 

A Confabulatio pia, colocada assim no princípio da primeira edi
ção dos Colloguia reconhecida por Erasmo, assume um significado importan 
te, sobretudo no caso da edição de Coimbra, pois que toda a lição erasnn 
ana nesse colóquio sobre o sentido e valor das manifestações exteriores 
de devoção se mantém no texto de João Fernandes. 

Do lado oposto encontramos as Exequiae seraphicae. Este colóquio 
faz parte de um conjunto de cinco que apareceram pela primeira vez na 
edição rJa Basileia de 1531. Trata-se de colóquios em que Erasmo retoma 
o tom polemico e onde de certa maneira tenta regular algumas contas 120. 

0 colóquio sobre os "funerais seráficos" aborda a questão, tão 
central em Erasmo, da fidelidade do comportamento humano ao espírito 
da regra ou da lei religiosa. Depois do I concílio de Latrão, em 1517, a 
ordem de S. Francisco separara-se em duas correntes, a dos observantes e 
a dos conventuais, cada uma fazendo a leitura que lhe agradava da regra 
do fundador. Mas o ideal de pobreza e de um dado descomprometimento em 
relação ao mundo terreno tornavam S. Francisco admirado com simpatia por 
muitos dos que viam nele uma resposta ao desejo largamente experimentado 
de uma reforma espiritual na Igreja. Entretanto, a verdade é que a Ordem 
não escapara, desde muito cedo, a dissenssões internas, que acabaram por 
ser reconhecidas oficialmente no princípio do séc. XVI. E, portanto, a 
essa situação que Erasmo se reporta. 

Aproveita o caso dos funerais do Príncipe Alberto Pio de Carpi, 
que falecera em Paris quando se preparava para publicar mais um livro de 
censuras a proposições ou afirmações do Holwides. Ê", portanto, muito pos
sível que uma parte da violência deste colóquio tenha a sua origem no in-
teresse^polémico^do seu autor. Alberto Pio - e a identificação não ofe
recia duvidas - quisera ser amortalhado no habito franciscano, o que 
forneceu matéria a Erasmo para articular o seu texto a dois níveis: no 
nível da polémica e no plano da espiritualidade, por contraste com o que 
aí é descrito dos costumes monásticos. Mas e evidente que este último pla
no se tornava mais atractivo para os leitores, sobretudo para aqueles que 
longe dos acontecimentos, não poderiam decifrar as referências ao prínci
pe italiapo. 
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Não era a primeira vez que nos Colloquia Erasmo abordava o assun
to do comportamento do cristão no momento da morte; a edição de 1526 apre 
sentava ja um colóquio especialmente dedicado ao tema, o Funus, onde se 
caricaturizava o modo de morrer em pleno medo, entregue o cristão ã dis
puta e rivalidades dos frades de várias ordens religiosas. Erasmo punha 
então em evidência os defeitos da ignorância, tanto do leigo como dos mon 
ges; e, como explicava no De utilitate, tratava-se de mostrar o contras
te entre duas maneiras diferentes de enfrentar a morte, uma respeitante 
aos que "fidunt rebus commenticiis" e outra aos que "spem salutis fixe-
runt in misericórdia Domini" 122. E na parte final do Conuiuium religio-
sum havia abordado também o tema, como o fará noutros locais, evocando a 
morte do cristão confiante em Cristo. 

Nas Exequiae seraphicae encontra-se o mesmo processo teatral de 
opor dois pontos de vista distintos, assumidos por duas personagens opôs 
tas, cujos nomes são simbólicos. No caso presente, a intenção de Erasmo 
é mostrar como um homem, que se lhe opunha em nome de uma defesa da fé, 
se comportava de forma supersticiosa no momento da morte. Por isso vai 
incluído na sátira contra os frades ignorantes. 

0 que se passa no convento durante as cerimónias fúnebres é ridí
culo: "Ibi solemnibus naeniis sepelierunt" 123. Infelizmente, estava-se 
em tempos em que se classificava de hereje quem se ria de tais cerimóni
as: 

"PHILECOVS. Sed nullosne illic sensisti ridentes? 
THEOTIMVS. Sensi, verum eos suspicor haereticos esse, 
quorum hodie plenus est mundus" 124. 

E evidente aqui a técnica erasmiana de empregar o ridículo para satirizar 
formas de pensamento que não é fácil combater só por meio da argumenta
ção. Na verdade, como discutir com gentes ignorantes, se o próprio defen
sor dos monges, neste colóquio, não compreende a ironia do seu interlocu
tor? Os frades apresentam-se como pessoas que disputam os favores de Deus 
e que ousam defender o seu estado como superior ao dos leigos. No entan
to, como acreditar neles, quando praticam coisas tão supersticiosas? "Pro 
digiosa humilitas..." , comenta Erasmo, e, com estas palavras, resume 
a antinomia entre a letra e o sentido, iluminando assim a arrogância dos 
frades, que pretendem 1er o passo de Paulo, Rom, 6, 1-14, como aplicado 
unicamente aos monges e não a todos os cristãos 126, 

Nota-se, deste modo, que o processo seguido no colóquio Exequiae 
seraphicae consiste em satirizar por meio do ridículo. Mas havia situações 
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em que o ridículo se transformava em tragédia, como foi o caso da nar
rativa sobre a morte de dois jovens frades, sepultados vivos pelos seus 
companheiros . No entanto, convém observar que Erasmo não envereda 
pela evocação desse mundo negro dos conventos, com os seus subterrâneos 
e cerimonias de inspiração satânica, como mais tarde surgirá na litera
tura europeia. 0 seu intuito é só apresentar um caso que exemplifique 
o exagero a que chegavam as ordens na defesa da sua honra, esquecidas da 
glória divina. E a intenção era, ainda, pedagógica: contribuir para a 
melhoria do estado monástico. 

Para isso, o Holandês recorre a uma técnica que lhe é habitual e 
que é comum no Humanismo: a oposição entre o ol_im e o nunc. No caso dos 
franciscanos, distingue entre o santo fundador da Ordem e os seguidores: 

"Audio Franciscum adeo fuisse miti ingenio, vt cum pueri 
per viam incedenti caseum, lac, rudera et lapides immitte 
rent in rusticanam cucullam a tergo pendentem, nihil of-
fenderetur, sed hilaris incederet et gaudens" 128. 

Por esta antinomia entre o antigo e o actual, perfeitamente paralela da 
que estabelecia entre a Igreja primitiva e a do seu tempo, insinuava-se 
o tema humanista da corruptio, que Erasmo encontrava tratado em mais de 
um italiano, a começar por Valia. 

0 ridículo, colocado ao serviço da sátira, poderia ser ainda obtj_ 
do por outros processos de natureza estilística ou de prosódia. No pri-~ 
meiro caso cabe o recurso a enumeração descritiva, exemplificada na des
crição das cerimónias fúnebres de Alberto Pio, comparadas a naéniae.Era 
um espectáculo ridículo pela quantidade de pequenos gestos e pequenas 
coisas a que se atribuía uma significação religiosa que não comportavam: 

"Illachrymasses, si spectasses, quae charitate Seraphici 
sodales cadauer abluerint, amictum ill um sacrosanctum 
adaptarint, manus in crucis imaginem composuerint, pedes 
nudarint et nudatos exosculati sint, faciem vnguento 
etiam exhilararint, iuxta praeceptum Euangelicum" 129. 

Todo este espectáculo - pois se trata de um espectáculo - se centra so 
bre um cadáver e não sobre um homem vivo, quer dizer, reporta-se ao cor" 
po e não S alma. Por isso há uma enorme distância de significado entre 
a posição das mãos aqui e a de Gaspar na Confabulatio pia: quando este 
jovem piedoso se prepara para adormecer - e o sono tem algo de pareci
do com a morte - coloca as mãos em cruz sobre o peito» Mas para além 
disto, é nítida a minúcia um tanto lenta da descrição da sepultura de 
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Alberto Pio de Carpi. Não se trata do intuito de anotar uma realidade 
objectiva, mas de sugerir au leitor, por meio do exagero, o sentido'es-
piri tuai que, no texto, contrasta com esse mundo temporal onde toda a 
cerimónia se passa. 0 processo fica realçado na descrição do cortejo fú 
nebre: 

"Quum venerabilis il la pompa per viam incederet, vidi 
complures inui ti s oculis effundere lachrymas, quum ta
lem virum, quem prius viderant purpura byssoque vesti-
tum, nunc conspicerent in amictu Franciscano, rune cana-
beo cinctum, tam religiosa specie totó corpore composi-
tum" 1 3 ° . 

0 sentido irónico - essa festiuitas que jã foi evidenciada na sua obra -
encontra-se aqui plenamente documentada; uma ironia que desliza com fa
cilidade para o sarcasmo, quando se trata de castigar inimigos que havi
am posto em causa o saber de Erasmo; assim sucedia no final deste co
lóquio, quando compara o cortejo dos franciscanos aos cavalos a puxar 

131 um carro . 
Erasmo era hábil em jogar com diferentes níveis de sentidos, 

distribuindo-se por personagens cujo registo referencial era fornecido 
pelos próprios nomes. Mas recorria a outros ingredientes, provindos a]_ 
guns da prosódia, como a utilização de sílabas longas, que, como no 
exemplo abaixo indicado, produzem uma sequência espondaica que choca 
com o ridículo da situação; 

"Prodigiosa humilitas Seraphicos viros agere pollincto-
res ac vespillones" . 

Erasmo não inventou neste domínio. 0 uso, por exemplo, de seri
es de diminui ti vos com fins satíricos caracterizava jã também o es 
tilo de S, Jerónimo, que recorrera ao processo em textos que punham em 
evidência certos aspectos do modo de viver dos clérigo^ de Roma do seu 
tempo, sobretudo no que dizia respeito ã necessidade de distinguir os 
costumes cristãos dos pagãos . No entanto, havia uma diferença entre 
Erasmo e Jerónimo no que diz respeito ã sátira. Apesar das semelhanças 
que o Holandês poderia encontrar entre a Roma do sec. XVI e a Roma 
pagã inimiga do cristianismo, a situação não podia coincidir. Assim, 
enquanto Jerónimo tinha em vista os costumes do clero na cidade, abar
cando no mesmo conjunto a corrupção, o paganismo e a cidade, Erasmo tem 
em mente a imagem do religioso como homem fraco que não sabe resistir 
as tentações do mundo terreno. Daqui a considerar que o clero e o fra-
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morde em particular não valiam mais do que um qualquer outro cristão, 
mente erudito, não ia um passo; um passo foi dado por muitos, entre os 
quais convém incluir João de Barros. 

Todavia Erasmo não exagera; não tira proveito do lugar comum 
herdado de alguns autores cristãos primitivos, que viam na cidade o lu 
gar priveligiado para a luxúria. 0 que lhe importa e o problema da re
forma religiosa, sobretudo no plano das reformas interiores dos cris
tãos, no sentido do homo nouus paulino. Não tem em vista debruçar-se 
sobre o problema da sensibilidade religiosa das populações, nem sobre 
o problema da sua educação religiosa, que em breve se tornaria num dos 
mais importantes aspectos na remodelação religiosa europeia 135. o seu 
modo preferido de comunicação ë a carta ou o diálogo, que estabelecem 
uma relação directa entre o autor e leitor individualizados. Os retra
tos que dele restam representam-no-lo sozinho, a mesa de trabalho, di
ante da folha de papel ou do livro aberto, numa atitude bem diferente 
da que se atribuia ao professor que indicava o livro com o dedo e olha 
vâ o espectador como se se dirigisse a uma assistência de ouvintes. Não 
se conclua, porem, de uma insensibilidade de Erasmo as coisas do mundo 
exterior, inclusivamente ã beleza de certas paisagens por que passou 136 

0 nQcleo do seu pensamento - e portanto o lugar obrigatório de 
passagem da sua sátira ~ residia no problema do modo de viver - do 
modo de viver bem - do cristão. 0 casamento e o monacato são duas quês 
toes importantes deste problema fundamental; daí que o problema do mo-
naquismo em Erasmo esteja tão intimamente ligado com a sua concepção 
de militia: uma milícia que basicamente coincide com um monacato 137. 
Mas de igual modo passa por aqui a maneira como Erasmo via a questão' 
social do seu tempo 8. E assim que, nele, a variedade e diversidade 
das actividades humanas são outros tantos caminhos que} confluem sempre 
num mesmo ponto; 

"Alias aliae sunt dotes et alios alia capiunt, milleque 
modis homines trahuntur ad pietatem" 139. 

A £ietas; eis o objectivo, o scopus do cristão. 0 scopus que o editor 
coimbrã evidenciara na obra de Erasmo, quando justificar a sua versão 
dos Colloquia junto do Inquisidor-mor, 

A grande lição - a ^eral lição ~ dos Colloqûia provinha desta 
zona de significação. E ar reacções que eles provocaram, nascidas sobre 

/ 
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tudo depois da questão luterana, iam nessa mesma direcção. Apesar djs-
to , os Colloguia não se esgotavam nesta problemática. Eram - já o apon
tamos mais de uma vez - um l iv ro cujo objectivo consistia em ensinar 
aos jovens algo que lhes fosse ú t i l na vida;na vida cr is tã , entenda-
-se, isto é numa vida orientada pelo vector de interioridade que compor
tava o sentido que Erasmo atribui a ã expressão "philosophia Chr is t i " . 
E por aqui passava também o recurso ã narrativa e ao conto que os Col
loguia incluem. 

A util ização do relato curto era tradicional na l i teratura medi
eval cr istão, de cariz mais ou menos popular muitas das vezes. 0 conto 
funcionava um pouco como a parábola nos Evangelhos e adaptava-se muito 
bem a um ensinamento sobretudo oral . Por sua vez, a carta e o diálogo, 
formas de expressão preferidas por Erasmo, aceitavam sem dificuldade 
esta técnica, que permitia ainda a introdução de pequenas narrativas 
e exemplos extraídos dos autores antigos. Não é preciso sublinhar quan
to Erasmo considerou importantes estes aspectos nos Adagia. 

Entretanto, parece que o recurso mais generalizado ao conto nos 
Colloguia se concentra predominantemente nas edições de 1524, quando 
Erasmo introduz o Exoreismus, o Alcumista, o Hippoplanus, ò Conuiuium 
fabulosum. E exactamente por esse tempo que as Formulae colloquiorum 
passam a verdadeiras peças dialogadas, perdendo o aspecto de exercíci
os dialogados para treino pedagógico. Mas e também por essa altura que 
Erasmo introduz os colóquios mais violentos pelas suas cr í t i cas , que 
exigem um fôlego maior do que as simples fórmulas in i c ia i s . Enquanto 
permitiam um alongamento do colóquio ou do simples dialogo, tais con
tos ou narrativas curtas não deixariam também de despertar o interesse 
dos le i tores. Estava neste caso o colóquio Piuersoria, sobre as esta
lagens que Erasmo conheceu nas viagens por França e Alemanha, segundo 
um tipo de l i teratura de que Clenardo nos deixou exemplos 1 4 0 . Ora 
este tipo de l i teratura podia revelar-se não só interessante - por 
exemplo sobre os costumes diversos dos povos - , mas também u t i l em épo 
ca em que viajar não era muito f á c i l : 

"Mihi nunquam contingit videre Germaniam. Quare te quae-
so, ne grauere commemorare, qui bus modi s accipiunt hos-
pitem" 1 4 1 

Surge aqui a tentação de perguntar se este tipo de textos dos Colloguia 
nlú despertaria interesse em Coimbra, através de edições importadas 14Z 

e;da de João Fernandes, nos anos em que, depois de Clenardo, chegavam os 

[j 
\ 
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professores para o Colégio das Artes, com a larga experiência de vár i 
as travessias da França e da Penísula Ibérica 143.Muitos poderiam, en
tão, concordar com este passo do Franciscani: 

"Et in eadem regione quanta varietas vestium, etiam in 
eiusdem sexus, aetatis et ordinis hominibus?1,144 

Num público que apreciava as descrições de costumes de povos 
longínquos - como também testemunha a Fides Aethiopum de Damião de 
Gois - estes textos respondiam facilmente a uma expectativa a l i 
mentada em parte pelas notícias sobre povos até então desconhecidos. 

Mas Erasmo não se interessava nuclearmente pela descrição do mun 
do tal qual um viajante podia oferecê-la aos le i tores. Mundanus, nes<e 
sentido religioso de coisas do mundo terreno, equivalia a prophanus, 
nesse sentido também religioso de um mundo de valores opostos a chris-
tianus. Desta forma, a diversidade referida aos costumes dos povos, 
porque exter ior, assumia un significado menor do que se tratasse da d i 
versidade relat iva ã piedade. Não seria impossível que, em colóquios 
como o Diuersona e até o Franciscani, Erasmo se guiasse pelo precei
to paulino referente a diversidade dos caminhos que conduzem até Deus; 
mas também nao seria de todo em todo impossível que, no círculo do Car
deal D. Henrique, surgissem duvidas sobre esse realçar da diversidade 
mormente da parte de quem tivesse para si que era na diversidade das 
tradições e das cerimonias que residia a heresia. Ora, como veremos 
mais a frente, uma carta de 1553 assinada pelo Cardeal relativa a c i r 
culação destes Erasmi Colloquia "ad meliorem mentem reuocata", abre a 
porta para a suspeita de que, mesmo depois de revistos pelos teólogos 
disso encarregados, ainda levantavam dúvidas em certos elementos do 
Santo Ofício. 

Assinale-se, pois e mais uma vez, que o Holandês, mesmo em escn 
tos aparentemente menos marcados do ponto de vista rel ig ioso, não esque 
cia nunca a uti l idade cr istã do texto. Era exactamente isso que conce
dia aos Colloquia muito do interesse "actual" junto dos leitores do sé
culo; um interesse reforçado pela abordagem de temas em evidência nes
ses anos de reformas rel igiosas, tais como o celibato, a morte, a vida 
na cidade, o "otium", a "aderência" ãs coisas terrenas. Aspectos de uma 
f i losof ia da vida, que Erasmo abordou mais largamente no'colóquio Senile 
onde o gosto pela narrativa curta volta ã evidência pela boca dos vãr io l 
intervenientes que, no f inal da vida, fazem um resumo do que cada um de
les peregrinou neste mundo. 
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Apesar de todas estas virtualidades dos Colloquia, os contempo-
râneos não se iludiam sobre a sua finalidade» sobretudo desde que o 
seu autor abandonou a simples reprodução das "formulae" i n i c ia i s . Na 
verdade, eles ultrapassavam largamente a imediada e relativamente res
t r i t a uti l idade para o ensino do latim a jovens; e Luís Vives notou 
este desvio, quando escreveu a Erasmo que, parecendo d i r ig i r -se aos j o 
vens, conduzia-os as controvérsias e polemicas que eles não podiam com 
preender, a não ser que quisessem zombar da piedade ^ 6 . 

Mas Vives poderia ainda fazer observar que, em contraste com os 
seus Diálogos, os Colloquia raramente evocavam o ambiente escolar; mui
to diversamente, evocam a vida social de um grupo limitado de pessoas, 
que se convidam para jantar e entreter na conversação, segundo um ide
al de que não esta ausente o modelo platónico. E dai que o Holandês 
faz derivar a imagem do cristão perfe i to, culto e virtuoso - que não 
deixa de relembrar a imagem do cortesão de Castiglione, apesar do mui
to que, em f i loso f ia e em relações pessoais afastou os dois homens. 
Mas ele não se sentia um praeceptor ou um magister,antes um homem cul
to e piedoso que, sem recorrer i pregação do frade, queria ensinar os 
outros a viver de acordo com os ensinamentos deixados por Cristo, Des- ' 
ta forma, alguns colóquios tornam-se verdadeiros manuais de civil idade 
c r is tã , como sucedia com o Conuiuium profanum, onde não faltam indica
ções sobre a maneira de escolher as comidas e os vnhos; a matéria po
rém não era dogmaticamente pacíf ica, de forma que a Sorbonne censurou 
vários passos que tratavam da regra de comer carne e peixe, como acon
teceu também no caso do Ichthyophagia: 

"Nihil refer t quo s i t colore, modo sapor placeat. Non 
laboro, quantum oculis placeat vinum, modo palatum 
iuuet. Nihil me mouet aspectus, si sapor placeat,"147 

0 passo ficou em João Fernandes, assim como esse outre que surgia um 
pouco mais ã frente: 

"CHRISTIANVS. Palatum habes erudit issimum,(,,.} 
AVGVSTINVS. Et tu mihi, Christiane, vt par pari referam, 
ipsum audiuisse Epicurum..." l 4 8 . 

Um epicurismo que, no pensamento de Erasmo, se coloca no lado oposto do 
judaísmo, entendido este como a pormenorizaud regulamentação dos actos 
do indivíduo. Um assunto que fecha, em 1533, os Colloquia. 

0 Holandês defendia-se junto dos censores parisienses com o ar
gumento de que não se lhe podiam at r ibu i r os pontos de vista das perso-
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nagens dos diálogos, pois que estas não passavam de "fictiones" . E, 
no entanto, é bem sensível que todo o mundo de Erasmo e da sua pessoa 
perpassa pelos Colloquia, em particular a convivência com os seus famu-
lí, que se manifesta em certos diálogos, como o Diluculum 1 5 ° . 

Para além de tudo isto, ainda o leitor poderia encontrar nos 
Colloquia mais indicações "úteis", relacionadas com o ensino das letras, 
não sõ através das referências textuais, mas também por meio de indica
ções de ordem prática sobre o modo de escrever cartas, sobre a maneira 
de usar a pena de escrever, sobre a escolha do papel, a tinta e os vá
rios processos de a manter em bom estado 151. 

Entretanto a história dos Colloquia, que foi em larga medida a 
história da sua própria recepção, mostra que estas facetas não pesaram 
muito para o seu sucesso. 0 tratamento de certos assuntos religiosos, a 
abordagem de alguns temas e questões, a intervenção pessoal e até polé
mica do autor através de alguns colóquios, ocasionais alusões a perso
nalidades do tempo, tudo isso poderia relembrar os litígios em que Eras 
mo se envolveu no quadro da questão da Reforma 152 e, portanto, desacon 
selhar a sua leitura do lado fiel a Roma, mas tudo isso teve uma impor
tância bem maior na difusão dos Colloquia do que esses outros aspectos 
"menores". Por isso mesmo levanta-se a pergunta: seriam eles bastantes 
para permitir uma leitura adaptada dos Colloquia ao ambiente de Coimbra 
em meados do século, como ensaiou mestre João Fernandes? 
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CAPÍTULO II 

Expectativas culturais no campo do Humanismo em Portugal - A consciên
cia de renascentia: factos e orientações na I metade do século XVI -
Erasmo na pedagogia coimbrã - Apesar de tudo, raras notícias sobre os 
Colóquios. 

Apesar do peso da temática religiosa, a recepção dos CoUoquia 
não se limitou a esse único factor. Os CoUoquia tiveram a sua génese 
em exercícios práticos de ensino do latim, consubstanciados nas "for
mulae familiarium colloquiorum". Frases de conversação familiar, foi co 
mo se ofereceram os CoUoquia sobretudo até 1526; e se, a partir desta 
data, o tratamento de questões de actualidade passa a ocupar um lugar 
cada vez mais vasto no volume que vai engrossando em cada nova edição, 
a verdade é que Erasmo manteve sempre as "formulae" das edições inici
ais. Ja o apontámos em cima. Mas, para nos aproximarmos progressivamen
te da edição de João Fernandes, impõe-se-nos que observemos o estado do 
ensino do latim no local onde essa edição foi impressa, deixando por 
agora de lado o problema da sua efectiva circulação entre o público. 

Não iremos, porém, fazer a historia factual do Humaniamo portu
guês no que concerne ao ensino das latinidades. Interessa-nos muito mais 
captar expectativas que, de algum modo, possam sugerir os motivos ou, 
ao menos, as motivações do aparecimento de uma edição expurgada dos Col-
loquia em Coimbra em meados do século. 

Falar de Humanismo obriga, evidentemente, a falar do latim e do seu 
ensino '. Não que se possa reduzir o Humanismo aos únicos aspectos filo
lógicos, se bem que hoje talvez não seja fácil apreciar com rigor abso
luto o que significou a defesa do bom latim por oposição ao mau latim 
dos escolásticos universitários.Entretanto, há que notar que o contras
te - da responsabilidads dos humanistas, sublinhe-se - nos vários cam
pos da actividade cultural não se esgotou na questão da língua. 

Ê claro: existiam motivos puramente linguísticos na base da reno
vação do latim, nascidos e crescidos a medida do alargamento do conheci
mento dos antigos autores, a que ajudavam os descobrimentos dos manuscri-
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tos; havia razões de ordem literária, que um mais profundo contacto com 
tais textos estimulava, como foi o caso do gosto pela carta como meio 
priveligiado de comunicação entre os homens cultos, favorecido pelo des
cobrimento das Epistolae ad Atticum por Petrarca; estavam presentes fac
tores lexicais, pois que o latim medieval, especializado na zona da dis
cussão dialéctica e da argumentação lógica, não estava preparado para 
responder aos novos assuntos mais "humanos" e mais actuais; havia, en
fim, razões propriamente filosóficas, decorrentes do aumento e da diver
sificação do saber, as quais nem sempre terão encontrado resposta no 
quadro da filosofia ensinada nas Universidades. 

Estes factores e outros ainda, como os de natureza social relati
vos a movimentação que se verifica então em certas zonas do mundo euro
peu, ou de natureza técnica, de que o menor não foi certamente a tipo
grafia e a difusão do livro, marcaram a imagem do Humanismo e a figura 
do humanista. Em língua vulgar, o termo surge, ao que parece, pela pri
meira vez numa carta de Bembo de 1525 e o uso que dele se faz ao longo 
do séc. XVI tende e centrar-se sempre na significação de homem que ensi
na a literatura, ou seja as letras, a um nível superior ao do simples 

2 gramático . Nestas condições,saber latim correspondia não só a dominar 
o principal instrumento de acesso ã cultura (filosófica, religiosa e ci
entifica) e aos livros que a difundiam, como ainda a assenhorear uma vaji 
tagem cultural que possuía um forte peso na hierarquia dos valores soci
ais. De um modo geral, pode dizer-se que o ideal de cultura - de nível 
cultural -~ foi elevado de alguns degraus, graças ao programa humanista. 
Não causara, por isso, admiração o interesse que os grupos sociais mais 
elevados manifestavam pela aprendizagem do latim. Para tal, recorreu-se, 
numa primeira fase, a preceptores especializados; mas, numa segunda fa
se, o ensino do latim e das humanidades torna-se função dos colégios, 
de que entre nos o exemplo mais acabado é o Colégio das Artes,inaugura
do em 1548 e destinado particularmente aos filhos da aristocracia me-

3 dia , enquanto as grandes casas senhoriais - tal como a de Vila Viço-4 sa - continuavam a preferir preceptores particulares, 
0 interesse pelo ensino renovado, agora que o lema medieval e mo-

5 
nastico "in libris gentilium non studeant" fora deposto pelo Humanis
mo centrado no estudo exactamente dessas "humaniores litterae" dos an
tigos, manifestou-se desde cedo no séc. XV, No entanto, e apesar das re
formas dos estudos e dos estatutos da Universidade portuguesa, o valor 
e a actualização dos curricula não foram suficientes para fornecer uma 
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preparação cultural de qualidade . 
Desde cedo se viu o monarca conceder bolsas no estrangeiro para 

estudantes portugueses. Ja foi observado que, de 1450 a 1477, o rei Afon 
so V concedeu 57 bolsas, de que a maior parte coube a filhos da nobre
za . Ao abrigo deste movimento foram enviados a estudar em Itália alguns 
jovens como os filhos de Luis Teixeira, que, com Henrique Caiado, Marti
nho de Figueiredo e Aires Barbosa, foram alunos de Ângelo Pol ici ano. 

Mas, ainda dentro deste quadro de relações culturais - e diplo
máticas - assistiu-se a um movimento inverso, que trouxe para Portugal 
vários preceptores encarregados da educação e formação cultural de prín
cipes, infantes e filhos da alta aristocracia, ou bastardos do rei. 

Deste grupo, Cataldo Sículo foi, sem dúvida, o que mais importan
te papel desempenhou no campo da divulgação do Humanismo nos meios cul
tos portugueses dos finais do sec. XV e começo do seguinte 8. Desde 1485 
com certeza exerceu uma larga influência em alguns círculos culturais 
portugueses, sobretudo naqueles que estavam relacionados com a Corte e 
com a casa de Aveiro e a família dos Meneses. Disso nos dá conta o volu
me das Epistolae et Orationes impressas em Lisboa por Valentim Fernandes 
em 1500, continuado cerca de 1513 por um outro volume. 

A influência italiana na cultura portuguesa foi muito grande, so
bretudo no campo da temática humanista e da literatura 9, a tal ponto 
que, cerca de meados do século,Azpilcueta Navarro, celebre canonista em 
Coimbra, comentava exactamente a predominância italiana na cultura por
tuguesa nos seguintes termos, ao aludir a um abandono dos textos cris
tãos no ensino do latim: 

"Assi agora se deuria de renouar aquella ("costûbre de 
leer (...) las orationes hymnos y home!ias de sanctos") 
alo menos quanto aios hymnos y orationes. Lo vno, porq 
ya nuestras escuelas, imitando enesto mas delo q es me-
nester alas Italianas, no sin risa y menosprecio dellos 
los tiene de si desterrados..." . 

Todavia, como sempre sucede em Historia, a novidade não se instalava sem 
provocar perturbações e reacções, visto que, no plano dos ideais da aris
tocracia, o modelo proposto pela nova pedagogia fundado nas letras ten-
dia a substitur-se ao anterior, baseado nas arenas . 

0 processo que consistia em utilizar preceptores não podia satis
fazer a procura de aprendizagem, ao mesmo tempo que as notícias vindas 
da Europa mostravam o desenvolvimento rápido de instituições de educação. 
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Por outro lado, não era fácil apaziguar questões e rivalidades entre os 
"humanistas", as mais das vezes em busca de benefícios oferecidos pelos 
grandes senhores, aspecto da vida do século XV e do XVI que Catai do do-

13 cumenta com abundância . A tendência foi, pois, para desenvolver as 
instituições escolares, aproveitando um movimento mais vasto da reforma 
da formação cultural da sociedade cristã. E no norte da Europa que, mui
tas vezes sob a influência de matrizes italianas é certo, se deu um im
pulso maior a instituição escolar, sobretudo através do colégio de hu
manidades. 

No caso português, é sabido como num primeiro momento foi dada 
prioridade ã concessão de bolsas em Universidades estrangeiras, mas, nu
ma segunda fase, acentuada sobretudo no reinado de D. João III, nota-se 
uma outra orientação apoiada na reforma das escolas, particularmente nas 
do Mosteiro de Santa Cruz. Trata-se de um movimento cuja complexidade 
não se compadece com a esquematização rápida aqui deixada e cujos histo
riadores não encontram facilmente concordância de explicação. No entan
to, ha que registar como facto importante de todo este processo a trans
ferência da Universidade para Coimbra em 1537 e, cerca de dez anos de
pois, a abertura do Colégio das Artes com mestres vindos expressamente 
de França para o efeito. 

Mas até aos anos trinta, grosso modo, não se assistiu a um movi
mento bastante vasto e profundo do Humanismo português, comparável ao 
que se sentiu nos anos terminais da década de quarenta. Tal não signifi
ca, contudo, a nosso ver, que não existam testemunhos de uma linha huma
nista, que surge centrada em Lisboa e na sua. Universidade, Tais indíci
os documentam o interesse por reformas do ensino do latim, visível nas 
alusões ã "barbaries" e ao combate desencadeado contra ela pelos homens 
cultos. Um elemento importante desses textos consiste na evocação do Hu
manismo italiano, sobretudo na pessoa de Pol ici ano, cujas relações com 
a corte portuguesa foram grandes. 

Em 1516 aparece publicada em Lisboa uma gramática de latim por 
-. ~ ' 14 

Estevão Cavaleiro ; o livro oferecia-se ao leitor em caracteres góti
cos e com as armas reais e a esfera armilar, bem como com uma gravura 
alusiva ao ensino, e vinha endereçado a Virgem, segundo uma tradição es
tabelecida. 0 prologo de Cavaleiro é animado de uma admiração pelos no-

15 *« 
vos tempos , sobretudo no que respeita a abundância de homens ilustres 
na Península, um tópico que Damião de Gois e André de Resende retomarão, 
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noutros termos é certo, mais tarde. E apesar de Cavaleiro adoptar um es
quema que não é ainda propriamente humanista - "0 vitae nostrae philo-
sophia dux. o virtutis indagatrix:expulsatrix que viciorum.hominum quip-
pe vita: sine te béate esse non potest" - o seu prologo mostra que 
em Portugal se conhecia já o movimento do Humanismo italiano. Encontra
mos aî o topos da "barbaries", num passo em que nos parece escutar remi
niscências da diferença que Pol ici ano estabelecia entre vetustare e ve
te res tare: 

"Difficillime enim resciduntur vitia: quae nobiscum creue 
runt. Hac de causa ecce inter nos: aliosque grammaticos 
ioannis pastranae sectatores exortae sunt inexorabiles 
discordiae: necnon in nos acérrima inui dia exorta est: 
dum suum ridiculum pastranam vniuersis bonis authoribus 

17 temerarie; et irrational iter praeponere cotendunt" . 
0 modelo aristotélico do saber, da tradição medieval, esta ainda presen
te nos horizontes de Cavaleiro, mas a referência a Pol ici ano, Valla e 
Nebrija - um Nebrija muito representado nas bibliotecas portuguesas do 
tempo - e um factor de actualidade no campo das letras e do seu ensino, 
que passava pelo latim: 

"Sunt quippe hi egregij doctores: praecipue Jacobus pa-
checus Ludouicus texeira: Franciscus cardosus: Catai dus, 
Oratores disertissimi: nec non et poetae clarissimi: qui 
latinam linguam no" solum optime callent: sed etiam et do-

1 o 

cuerunt; et docere hodie optimae possunt," 
Uns treze anos mais tarde um outro texto fala-nos também de um 

ambiente humanista em Lisboa, em torno da Universidade, se bem que ain
da estejamos longe dos encómios que se tornarão habituais depois de 1537. 
Trata-se da edição dos comentários de Pol i c i ano ao prologo da Natural is 
Historia de Plínio o Antigo , que Martinho de Figueiredo fez sair em Lis
boa em 1529. Figueiredo havia-os escutado cm I tá l i a e servia-se deles 
nas suas aulas em Lisboa, pelo que, a pedido de homens eruditos, resol
veu dá-los ã estampa, certamente para que mais facilmente pudessem ser 
aproveitados pelos alunos da Universidade. 0 l i v r o , que eleva Policiano 
» ' " 19 
as alturas de um anjo enviado do ceu - "angélus e ceio missus" -* re
f lec te , no entanto, uma orientação pedagógica diferente do anterior; a 
presença da preocupação f i lo lógica de Policiano conduzia a uma atenção 
maior sobre a língua e já não sobre a gramática, buscando-se o comentá
r io l inguíst ico, es t i l í s t i co e l i t e rá r i o com mais cuidado. Na verdade, 
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Figueiredo tende a colocar-se no camDO da " l e c t i o " e das "nominum ac 
20 

verborum vocabulorumque omnium s ign i f i ca t i ones " , que nao transpare
cia nos propósitos de Cavaleiro. 

Mas ainda vemos aqui a problemática, que será actual mais tarde 
— em anos da edição dos Colloquia em Coimbra - da u t i l i zação da c u l t u 
ra antiga pelos e para os c r i s tãos . Ora, se é legít imo f a l a r de uma 
" p o l í t i c a cu l tu ra l de D. João I I I " - e se esta expressão nãc designa 
antes o aspecto que os factos assumiram na visão da H is tó r ia - , d i r - se -
- i a que ela in t roduz iu a acentuação do vector re l i g ioso na reforma do 
ensino, "c r is t ian izando" em certa medida esquemas e programas demasiado 
centrados no "ciceroniainsmo". A ci tação de Azpilcueta atrás f e i t a apon
ta para essa zona. No entanto, ainda estamos longe de poder ava l ia r com 
mais r i go r o que fo i a h i s t o r i a do Humanismo português no séc. XVI; i s 
to apesar dos esforços j á desenvolvidos. Assinaia-se só que, quando es
ta orientação recebe uma forma de certo modo de f in ida , j á a Europa cen
t r a l estava em presença do luteranismo e do reformismo protestante há 
vários anos. E assinale-se igualmente que essa reforma do ensino e i n i 
ciada no âmbito de reformas conventuais, como fo i o caso sintomático de 

21 Santa Cruz 

0 peso cada vez maior desta faceta no i n t e r i o r do Humanismo por-
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tuguès - e o amor das le t ras nao se pode separar do desejo de Deus 
- passa por uma f igura que está l igada directamente ã h i s t ó r i a da l e i 
tura de Erasmo em Portugal : Aires Barbosa. 

23 Foi d iscípulo de Pol i c i ano e, desde 1503, lente de Retórica 
em Salamanca, donde regressou em 1523 j ub i l ado , para mestre do infante 

D. Afonso e, mais tarde, do in fante D. Henrique. Muito possivelmente, 
i n s t i l o u junto deles e do c í rcu lo da corte a in f luênc ia do Humanismo 

i t a l i a n o , em pa r t i cu la r no que diz respeito a problemática das relações 
- 2 4 

da cu l tura clássica com as perspectivas c r i s tas « Contudo, f i cou espe
cialmente conhecido por um poema la t ino» a Ant imoria, saído em 1535 dos 
prelos de Santa Cruz de Coimbra, pouco antes de João Fernandes aí che
gar. 

A importância concedida por Barbosa aos textos cr is tãos - e f a l 
ta saber se Azpi lcueta, no passo já re fer ido não t inha em mente a docên
cia de Barbosa em Salamanca — manifesta-se na sua edição do poema de 

- - 25 
Arator , f e i t a em Salamanca em 1516. Como a l ias ja f o i notado , este 
texto ê importante para a h i s t ó r i a do Humanismo português, sobretudo pa
ra a parte relacionada com o problema da l e i t u r a e aproveitamento dos 
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antigos clássicos. 
0 seu pensamento ficava expresso no prefacio ao primeiro comentá

rio: 
"Denique ut enarres eum poetam obsecramus: cuius sacrum 
carmen non tandem ad ingenni cul turn: uerum etiam ad pie-
tatern ueramque sapientiam pertineat" . 

Este acentuar da pi etas e esta importância concedida ã poesia cristã po
deria provir dos seus contactos em Itália com os círculos que aí cultiva
vam esta literatura, e em que sobressaía Battista Mantuano, o bucólico 
cristão cuja influencia se regista também em Paris no grupo fabrista . 
Segundo Barbosa, portanto, a juventude deveria estudar os textos que a 
conduzissem ã" verdadeira sabedoria e não ãs questões que, como ficava 
dito também no poema que abre o volume, os antigos gostavam de cultivar. 
Ora o poema de Arator 

"cunctos ad pietatem instruit et theoseuiam (sic): quae 
hominis est (ut tolerantissimus Héros iob retulit) sapi-
entia" 

isto ê o conhecimento de "quod credit: quod sperari debeat: quod amari"28 

Está aqui todo um programa humanista, que, curiosamente, não se afasta 
muito do que, em 1538, mestre João Fernandes desenvolvera na frente do 

- 29 ~ -
auditório de Santa Cruz . Não será absolutamente necessário invocar 
Erasmo, se bem que certos pontos o relembrem, como a ideia de que o es
tudo desses textos deveria começar o mais cedo possível, pois que; 

'quo semel est imbuta recens seruabit odorem testa diu . 
Retomando toda a linha de argumentação em torno da possibilidade 

de leitura dos autores antigos - e em especial S. Basílio — pelos cris
tãos, Barbosa aproveita a ancilar desconfiança dos filósofos e, mais tar
de, dos autores cristãos face aos poderes encantatórios da poesia, em 
particular da pagã, susceptível de cativar mais os sentidos do que exci
tar o espírito, para afirmar que Platão não expulsaria este poeta, Ara
tor, da sua república: 

"Cystica si nosset: non permisisset abire 
Vrbe sua nunc uatem maximus il le pi ato", 

escrevera ele no poema que antecede o texto de Arator. 
Em contexto humanista, estas palavras conduzem-nos ao problema do 

ornamento do estilo, que Barbosa aborda logo de seguida para lastimar 
que muitos homens sábios desprezassem as letras divinas "tanquam sordi-31 dae et uulgares" , porque estavam escritas "communi ac simplici sermone 
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julgandoas impróprias para cativar os ouvidos daqueles que convinha 
chamar ao Cristianismo. E no entanto, argumenta o português, se Deus 
tivesse querido que os seus escritores falassem "ornate", " id eos pro

32 
cul dúbio incomparabiliter ornatius idem spir i tus praestare docuisset" 
E por isso que r id icular iza os que pretendem imitar a antiga eloquência: 

"quidam priscae eloquentiae non tarn imitatores quam s i 
..,,33 

ran" , 
quando julgam reproduzir essa eloquência Utilizando palavras ímpias, co

mo "si di is placet: me herculeî di i boni: sancte iuppiter" , ou ensai

ando uma absoluta reprodução do est i lo dé Cícero: 
35 

"si i l l is uerbis periodunl clauderent: esse uideatur" 
Se invocarmos os porytos de vista de Erasmo, verificamos que, pa

— I ■ * — 

ra alem de uma semelhança geral, o Ho/landes nao exprimia uma tão profun

da desconfiança para com a l i teratura clássica; sem colocar a questão 
do est i lo ã frente do sentimento re l ig ioso, afirmava, contudo, que aque

le não prejudicava necessariamente o segundo . Barbosa era um pouco 
mais inc is ivo, quando escrevia: 

"at nostra id est sacra et ecclesiastica poesis tota cas
37 

ta est: sancta: u i r i l i s : in summa uirgo incorrupta" 
Em Arator ele salienta sobretudo a uti l idade de um solido saber "ad ui r 

38 
tutem religionemque ( . . . ) et ad bene beateque uiuêdû incitans" , ca

paz de agradavelmente percorrer os mistérios, de explorar as profundida

des da l e i , de introduzir na sua histor ia as "gemmas allegoricas"; por 
isso se espantava do desprezo a que os "cr i t icos ( . . . ) aetatis nostrae" 
o haviam votado. A obra do poeta é um tesouro, urn "gazophylacium domini

on _ 
ci tempii" , subentendendo aqui o tópico de origem agostiniana, segun
do o qual a cultura deveria "ornamentar o templo do Senhor", e a que 

•r 40 
Barbosa aludira ja no principio deste prefacio 

A quem competiria, pois, a interpretação da poesia? Com certeza 
que não aos teólogos, esses que afirmam que Arator "enarrari debere nõ a 

41 
poediae sed a theologiae professoribus" , mas aqueles que, por defini
ção — e formação  sabem interpretar os textos: 

"Quisquis enim interpretandi obit múnus: et authores cui
us generis cumque sint: explanat: grammaticus est: uel 

42 
historicus uel exegiticus" 

Esta prioridade concedida ao grammaticus, de tão evidente sabor anties
colástico, conexada com o sentimento de superioridade com que Nebrija 
usava também esse termo, é bem um sinal da influência de Pol ici ano na 
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43 cultura peninsular e, ainda, da presença do Humanismo filológico 
A atitude de Aires Barbosa perante os textos antigos cristãos é, 

em linha directa, a da filologia italiana; a sua estadia em Itália pÕ-
-lo aí em contacto com as técnicas do comentário do texto. Desta maneira, 
preconizava que se interprete a "ecclesiastica poesis" como uma poesia 
que abrange todo o saber do cristão, ideia que vinha expressa no "car
men in sacrum poema Aratori s" com que abre o volume, onde opõe os ver
sos sagrados de Arator as: 

"Iliadas pugnas et achi11 is honores: Erroresue ithaci". 
As conquistas de S. Paulo e de S. Pedro haviam sido muito diferentes das 
dos antigos heróis, que unicamente combateram com ficções, enquanto os 
"heroes nostri" dominaram verdadeiros monstros: 

"Vera sed heroes nostri portenta: gradiuos: Saturnos: 
ueneres: mercuriosque domant". 

Ideias muito próximas exprimira cinco anos antes, em 1511, em Sa
lamanca também, na In M. Babii Quid? quod et reliqua, Relectio de verbis 
obliquis, onde expusera a sua noção de grammaticus. A gramática faz par
te da filosofia racional, de forma que o homem inculto pouco considerará o 

44 - 45 
"philosophari" . Tudo isto e perfeitamente tradicional ; no entanto 
o prologo oferecia ainda ã atenção do leitor nomes importantes do Huma
nismo italiano, como Ermolao Bárbaro, Teodoro de Gaza e, significativa
mente, Baptista Mantuano. Este tornara-se muito conhecido e imitado pe
la adaptação das formas pastoris virgilianas a temas cristãos, donde o 
apelidarem de "Virgilius christianus". A sua influencia no grupo fabris-
ta de Paris nao foi pequena (principalmente através de Lefevre d'Eta-
ples e de Josse Chlichtove) onde se cultivava um humanismo profundamen
te marcado pela perspectiva religiosa, com preocupações mTsticas que 
percorrem as interpretações fabristas - elas também reflexo das influ
ências mirandolanas e ficinianas - , um cTrculo onde não era bem recebi
do Erasmo pelas suas invectivas contra o estado religioso. 

Ora ã poesia do mantuano não ficou insensível Barbosa; o poema 
De cal ami taté temporum, que, com outras peças, foi editado em Paris em 
1498 por Jesse Bade, não deixa de se reflectir na poesia de Barbosa so-

47 ~ 48 
bre os tempos actuais ; e a composição De nomine Jesus fica na li
nha da meditação espiritual de inspiração dionisíaca, com larga reper
cussão entre os fabristas. 

0 panorama traçado dã-nos um perfil de Aires Barbosa que o dis
tingue das posições avançadas por Erasmo; na verdade não encontramos no 
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professor de grego em Salamanca a chamada de atenção para a importância 
do conhecimento das línguas antigas para a interpretação da Escritura, 
nem ainda o reconhecimento de exegese patrística na orientação do teólo
go moderno. Apesar de aparentes coincidências, todo este mundo de idei
as e de princípios fica longe de Aires Barbosa. 

E não sÕ dele; com certeza também daqueles que lhe sofreram a 
acção pedagógica e cultural, a começar pelos dois infantes, D. Afonso 
e D. Henrique, ambos cardeais e ambos inquisidores do Reino. Um ponto 
que, a nosso ver, não deixa de assumir algum significado para a materia 
da divulgação de Erasmo em Portugal e, sobretudo, para as peripécias re
lativas ã edição conimbricense dos Colloquia. Não é verdade que André 
de Resende testemunhava, em 1531, no seu Erasmi Encomium, o acolhimento 
altamente favorável que Erasmo conhecia na corte portuguesa, mormente 
da parte do monarca e do infante D. Afonso, os quais "et ipsam / Effigiem 

49 certe miro uenerantur amore" ? 
Em 1536 Aires Barbosa dedica o seu poema Anti mori a ao infante D. 

Afonso, que tinha então por perceptor o humanista André de Resende. 0 
50 

significado da obra, como ja foi observado , não se dirige propriamen
te contra a Mori a erasmiana, neste sentido de pretender rebatê-la, mas, 
diferentemente, acentua como a célebre declamatio do Holandês conduzia 
ã impiedade e a uma errada noção das finalidades da obra de um autor 
cristão. Ji ficou patente atrás a animosidade de Barbosa contra o maior 
peso que alguns pretendiam atribuir aos problemas do estilo na literatu
ra cristã, em detrimento do conteúdo, que era a verdade. 0 português es
tá longe dessa pia dóctrina edessa pietas docta no sentido e orientação 
que lhes propunha Erasmo, a saber : o papel central que, no seu plano 
para o estudo da verdadeira teologia, cabia ãs línguas antigas e, conse
quentemente, o lugar secundário ou nulo concedido aos textos tradicionais 
da Igreja. Foi por ai que os teólogos de Lovaina atacaram tanto a Mori a 

52 -
como 0 Nouum Testamentum -, a polemica, cordata e certo, de Erasmo com 
Martinho Dorp, que, fundado nas ideias expressas por S. Agostinho no 

53 
De Doctrina Christiana e nas Confessiones , criticou ao Holandês a de
masiada importância atribuída ãs línguas antigas, está na sequência des
sas censuras. E Barbosa, que poderá fazer-se eco delas, censura o autor 
da Mori a por colocar a sua eloquência ao serviço do elogio dos vícios 54 ~ ~ dos homens, em vez de os fustigar . Nao se poe em causa a eloquência 
e a erudição de Erasmo — assim procederá mais tarde Azpilcueta nó Cora-
mento en romance ao discordar do Modus orandi —, mas a utilização que 
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delas fazia o Holandês. 
Desta maneira, a Antimori a por um lado documenta a divulgação da 

obra erasmiana entre o público português, o que i também comprovado nas 
palavras elogiosas que Jorge Coelho, ao tempo já secretario do infante 
D. Henrique , lhe dirige, segundo os quais houvera um tempo em que se 
deixara contagiar pela obra de Erasmo; mas, por outro lado, testemunha 
também a acentuação de preocupações religiosas no nosso Humanismo, ten
do como centro o círculo de D. Henrique, aquele a quem João Fernandes 
dirige o seu prefácio da edição dos Colloquia. Nos tempos em que a Anti-
moria sai a público, estabelece-se a Inquisição em Portugal, de que ce
do virá a ser encarregado o próprio infante D. Henrique para a orientar 
num sentido rigorista, num movimento de defesa da fé cristã em que par-

56 ticipa o próprio João de Barros . Anos sao ainda esses em que Andre 
de Resende entra em silêncio para com Erasmo, de que este se queixava 
nas cartas a Damião de Gois. £ o momento também em que a reforma do mos
teiro de Santa Cruz, dirigido por Frei Brás de Braga, parente de João 
de Barros - e nessa época as relações de família assumiam uma importân
cia enorme ... - se mostra consolidada com o elevado nível do ensino, 
de que é testemunha Nicolau Clenardo e, ainda, João Fernandes, que aí 
ensinou vários anos. Bras de Braga fizera os seus estudos em Paris e em 
Lovai na, e fora colega de um outro frade, Frei Diogo de Murça, que virá 
a ser reitor da Universidade no tempo em que se institui o Colégio das 
Artes. Não deixa de ser importante que os dois momentos mais significa
tivos da história do ensino português no séc. XVI tenham sido dominados 
por estes dois monges, cuja formação fora adquirida nas escolas do Nor
te europeu, donde vieram também Nicolau Clenardo para mestre do infante 
D. Henrique e, depois, João Vaseu, cujo importante papel na difusão da 

„ 57 
Retórica ja foi posto em evidencia 

A história da reforma dos estudos no mosteiro de Santa Cruz esta 
feita. Sabe-se que, desde a sua chegada ao reino, Frei Brás de Braga foi 
encarregado pelo monarca de reformar, no quadro da reforma geral da or
dem dos cónegos regrantes de S. Agostinho. Só em 1535 porém se abrirão 
os cursos regulares em Santa Cruz, para o que vem para Coimbra professo-

~ 58 
res como Vicente Fabrício e João Fernandes . Paralelamente, no ano se
guinte Frei Brás dedica-se S regulamentação da vida escolar no convento 59 por meio das Constituições, datadas de 1536 , e que se podem conside-

Í Ç-ç. 

rar como uma fonte dos futuros estatutos da Universidade em 1544 , 
quando o ensino das Artes for transferido do mosteiro para a Universida
de. 
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Ora não havia reforma dos estudos no sec. XVI que não incluisse 
necessariamente a reforma do ensino das latinidades,que davam acesso as ar 
tes liberais,As Constituições crúziasnão fugiam ã regra e mostram como a 
intenção do reformador era exactamente reforçar o saber linguístico dos 
jovens, para que pudessem entrar na leitura dos textos e dos manuais 
que forneciam a preparação cultural do cristão, fosse ele o leigo, fos
se o religioso. Basicamente a diferença entre um e outro não era muito 
grande, e a vida escolar de Santa Cruz é pensada em termos de vida mo
nástica, mostrando-se Frei Brás especialmente preocupado com o silencio 
que devia reinar no mosteiro, como forma de separar a vida conventual 

61 da exterior . A saída dos professores e alunos de Artes dos claustros 
crúzios para as instalações na Universidade esteve provavelmente relaci
onada com este desejo de proteger a vida monástica dos contactos com a 
vida mundana. Frei Brás actuava, neste ponto, de forma um tanto diferen
te de Frei Diogo de Murça, que, quando dirigia a escola hieronimita do 
Convento da Costa, onde estudava o infante D. Duarte, pediu autorização 
para que os monges e os estudantes fossem dispensados das matinas para 

Cp 
disporem de mais tempo de estudo, principalmente durante o verão . 

A importância dedicada ao estudo, se bem que não constituisse, 
em ambiente monástico, uma novidade, era uma das características do pro
grama humanista. Em Santa Cruz o cariz humanista dos estudos estava ain-

— (TO 

da mais afirmado do que no Colégio da Costa , porque, na primeira re
gra, Frei Bras de Braga tivera o cuidado de estabelecer que aí se deve
riam estudar as artes liberais e as três línguas antigas "com que se 
escreveo em a cruz o tytullo de noso senhor Jesu Christo" . Ao mesmo 
tempo proibia-se que os alunos e os professores se servissem de "sofis-

65 
taria", conforme determinava a constituição terceira ; por outras pa
lavras, o reformador pretendia evitar que o estilo disputativo, popula
rizado no ensino pelo nominalismo não fosse utilizado e, assim, se la
deasse a tentação da teologia escolástica. João Fernandes, no discurso 
latino que leu em Santa Cruz em 1538, na presença de Frei Brás, demorou-
-se nesse ponto para mostrar a que extremos caricatos podia conduzir a 
moda da discussão 

No mesmo sentido iam as determinações da regra XII dos estatutos 
de Frei Brãis, ao indicar como finalidades do ensino não sõ a aprendiza
gem das letras, mas também a educação dos costumes do bom cristão; e, 
para que o latim se tornasse realmente a marca desse novo ensino, proi-

67 
bia-se o uso da língua materna nos colégios . Este cuidado posto no 
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ensino das línguas antigas será reconhecido por Nicolau Clenardo, que 
ouviu lições de Vicente Fabrício em grego, quando passou no mosteiro a 
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caminho de Braga . E na oratio jã referida de Fernandes, Coimbra e 
comparada a uma nova Atenas, uma nova Roma e a uma nova Jerusalém, gra-69 ças ao ensino nos claustros cruzios . 

No entanto, o ensino humanista não assentava so na aula oral; o 
livro era para ele um instrumento cada vez mais necessário. A importân
cia das "livrarias" e cada vez maior ; reconhecida nos auxílios e 
subsídios que o monarca concede também, marcava a diferença entre o en
sino medieval, onde a oralidade implicava técnicas de memorização que 
Erasmo condena, e a orientação humanista, que se aproveita cada vez mais 
do livro escolar impresso. Ora a sensibilidade dos monges crúzios a es
te aspecto moderno da difusão dos textos e das ideias manifestou-se na 
instalação de uma tipografia no mosteiro, donde sairá, em 1536, o poema 
de Aires Barbosa Antimoria. Se a tipografia chegava tarde, chegava no 
momento da reforma crúzia, e isso dá ao facto um outro sentido; na rea
lidade, de há muito que a tipografia funcionava em ligação com o ensino 
em Lisboa; a Noua ars grammatices de Estevão Cavaleiro, bem como o co
mentário de Policiano editado por Martinho de Figueiredo integravam-se 
jã nesse movimento. De igual modo, será o incremento do ensino em Coim
bra que introduzirá aí o hábito de os professores editarem os seus cur
sos, tal qual fizera em Salamanca Aires Barbosa e como o farão, depois, 
alguns mestres vindos para o Colégio das Artes . Por conseguinte, o 
desenvolvimento da actividade editorial conimbricense, desde que as es
colas aí começaram a funcionar e a aumentar, esta intimamente ligado a 
esse movimento, fenómeno que se repetia por toda a Europa, no prolonga
mento da tradição anterior, que levava os copistas a fixarem-se junto 
das Universidades; e como sucederá mais tarde com os Jesuítas. A abun
dância de edições de textos em latim, sobretudo de gramática, retórica 
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e teologia em Coimbra e inseparável dessa tendência . 

Os dados quantitativos não devem, porém, iludir-nos sobre certos 
aspectos da realidade. 0 latim foi realmente o vector central do Humanis
mo, mas de forma alguma ocupou todo o espaço cultural; não faltam mesmo 
sinais de que o seu conhecimento não se teria divulgado tanto quanto as * 73 -reformas régias poderiam esperar , alem de que o aumento da população 
leitora ia conduzindo, naturalmente, ao incremento de outros tipos de 
produção literária , A propria actividade editorial dos dois mais 
importantes impressores de Coimbra não deixa de o documentar 
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Alëm d isso, não é sempre f á c i l nem claro d i s t i n g u i r os l im i tes do Huma
nismo como estudo das le t ras dos da esp i r i tua l idade : o amo' das le t ras 
oferecia-se como uma das formas de assumir o desejo de Deus, o qual , 
por sua vez, o estimulava. Desidërio Erasmo de Roterdão e bem um exem
p l o , tão variadamente s i g n i f i c a t i v o , desse duplo movimento, por onde se 
escoou toda a sua vida. 

Não seria f á c i l escrever um "Erasmo e Por tuga l " , que emparcei
rasse, em método e area de invest igação, com o Erasme et Espagne de 
Marcel Ba ta i l l on . E preciso ter presente que entre nos não se observa
ram dois factos - talvez duas condições - ver i f icadas entretanto em 
Castela. Por um lado não e x i s t i u um ed i to r como Miguel de EguTa, que 
publicou em Alcalã a maior parte dos textas; de. Erasjno_que, os, Espanhóis leram 
então em conexão com a direcção esp i r i t ua l incut ida pelo Cardeal Cisne-
ros ã reforma da vida re l i g i osa . Por outro lado, não se conheceram em 
Portugal , a não ser um pouco mais tarde, movimentos esp i r i t ua i s do t i 
po do dos alumbrados, movimentos complexos, com relações também comple
xas com o erasmismo. Entre nos houve círculos e s p i r i t u a i s , onde a preo
cupação pela pur i f icação da alma, pela busca de uma paz, que a vida r e l i 
giosa regular nem sempre o fe rec ia , animou algumas pessoas sob a or ien ta-
- 7 5 çao de alguns frades ; mas ta is movimentos parecem nao ter at ingido o 

volume e a projecção dos da vizinha Espanha. 
Um outro aspecto da questão reside no facto de entre nós não te r 

havido versão alguma portuguesa de um texto erasmiano. Erasmo fo i ed i ta 
do em l a t i m , e em castelhano apareceu o Enchir idion em 1541, na o f i c ina 
de Luís Rordrigues, em Lisboa. E" certo que a inexis tência de uma versão 
portuguesa não era , de forma alguma, impedimento para a l e i t u r a de Eras
mo em vulgar, v is to que se podia recorrer as edições castelhanas. Nestas 
condições, o problema de um "Erasmo e Portugal" — com certeza que d is 
t i n t o do erasmismo em Portugal , sobre o qual j á hã estudos fundamentais — 
exige, de momento pelo menos, que nos limitemos a uma zona bastante res
t r i t a , de que faz parte também o texto dos Colloquia editados em Coimbra, 

Essa zona e const i tuída sobretudo pela obra re tó r ica e pedagógica 
de Erasmo, i s to é pelos textos que estavam relacionados mais directamen
te com o ensino do l a t i m , que ocupava larga fa ixa da pedagogia humanis
t a . Nestas c i rcunstâncias, importar-nos-ã essencialmente apontar a fo r 
mação de um dado horizonte de expectativas quanto ao uso de l i v ros de 
Erasmo entre nos no âmbito do ensino, para o qual está também endereça-
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da a edição coimbrã dos Colloquia. Fica pois, de parte a área larga da 
espiritualidade» por onde muito circulou de Erasmo ou parecido com dou
tr ina sua. Mas convém ainda ter presente a influência da pessoa do Ho
landês, sobretudo num conjunto de homens eruditos, entre os quais se 
encontravam alguns amigos seus. No entanto, a edição coimbrã dos Collo
quia não esta em directa ligação com tais círculos; antes pelo contrá
r i o , parece ter em vista sobretudo o ambiente de Coimbra, nos anos em 
que era rei tor Frei Diogo de Murça e se preparava a insti tuição du futu
ro Colégio das Artes. Assinale-se ainda que, ã data dessa edição, Eras
mo era uma figura muito diferente daquela que se impusera em vida a to
da a Europa cul ta; essa edição vem ã luz nos dias em que o Concílio de 
Terento se in i c ia . 

Em Portugal, as mais antigas notícias de Erasmo parecem ser as 
que se relacionam com a assembleia reunida em Valladolid em 1527 para 
analisar certas proposições do Holandês, isto mais ou menos no tempo 
em que Erasmo oferecia a D. João I I I a sua primeira edição das Lucubra-
tiones Chrysóstomi. Sabe-se que Erasmo não chegou a receber a recompen
sa que esperava do rei português, mantendo a corte portuguesa um si len-

-» — 7fi 
cio que levou o Holandês a eliminar o prefácio na segunda edição . Pe
la mesma altura em que o l i v ro de Erasmo era enviado ao rei em pessoa, 
o embaixador Antonio de Azevedo Coutinho escrevia ao monarca sobre a as
sembleia de Valladolid , queixando-se de que, exceptuando os teólogos 
aí presentes que estavam dispostos a condenar o Holandês, os restantes 
elementos eram favoráveis a Erasmo, o que era bem um sinal da i n f e l i c i -

78 
dade dos tempos ' . Nesse mesmo ano, mas um pouco mais tarde, o dr. Dio
go de Gouveia, principal de Sainte Barbare, escrevia ao rei para o infor
mar do que se passava em Paris e em França de interesse para a corte por; 
tuguesa; ora no f inal da carta fala "da doctrina ou septa derasmo", acres^ 
centando que o principal de Montaigu, Noël Beda, extraira da obra eras-
mina algumas proposições condenáveis; o assunto, continuava ele, fora le 
vado a consideração da Faculdade de Teologia e ia conduzido de tal manei 

79 ~ 
ra que Erasmo seria fatalmente condenado . Mas o dr. Gouveia mostrava-
-se especialmente preocupado em indicar o t í tu lo de alguns dos l ivros mais 
suspeitos do Holandês e acrescenta uma nota curiosa, tradutora, quiçá, do 
reconhecimento do saber l i t e rá r io de Erasmo: ter ia sido muito melhor que 
ele se dedicasse unicamente a escrever "ê outa cousa se nã ê historias & 

«- RO 
caronicas de principes q Plisso cïo tiuera mais louuorr,," 
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Diogo de Gouveia, como bom "parisiense", não gostava de Erasmo. 
Participou também na assembleia de Valladolid, onde deixou um testemu -
nho muito pouco favorável ao Holandês. No seu relatório de 13 de julho 
afirmava que deveriam ser queimados os livros de Erasmo em que duvidava 
da tradição da Igreja sobre a Trindade, sob fundamento de que os codices 
~ 81 
não concordavam nas versões dos textos . E, de seguida, traça um curi
oso retrato psicológico do Roterdamês, "móbiliis, vagus, querei us semper, 
qui sub suis verbis optatitvis, scilicet optarem ego, veil em ego, utinam 
ita fieret etc. quae ex operibus suis possunt videri, seminat non exiguum 

82 -
de natura patrisque venenum..." , coincidente aliás com o parecer de 83 Pedro Margalho: "novitatis in re sacra amator vi detor" 

Um ano depois, Gouveia volta a escrever ao rei para, no meio de 
outros assuntos, falar de Erasmo, informando-o de.que os Cóllóquia ti
nham sido condenados e queimados em Paris. E vai Gouveia de acrescentar 84 que esperava que outras obras de Erasmo seguissem o mesmo caminho 
Contudo, D. João III parece não ter concedido atenção especial ãs notí
cias e conselhos de Diogo de Gouveia em Paris; como não atendeu à sua 
opinião quando resolveu chamar a Coimbra o sobrinho, André de Gouveia, 
para dirigir o Colégio das Artes. 

Alem disso, os meios cultos portugueses recebiam notícias e opi
niões sobre o Holandês que não coincidiam com as do rigoroso teólogo po£ 
tugues em Paris. Em 1527 chegavam também a Portugal dois frades que de
sempenharão um grande papel na reforma do ensino em Portugal; ambos dis-
frutaram da confiança regia: Frei Brás de Braga, reformador de Santa 
Cruz, e Frei Diogo de Murça, encarregado da educação do infante D. Duar
te e, depois, reitor da Universidade. A influencia destes homens e de 
outros, entre os quais convém incluir aqueles que conheceram o próprio 
Holandês pelos anos trinta, contrabalançou as informações tão negativas 
do principal de Sainte Barbare. E, a acreditarmos em Qamião de Góis, D. 
João III teria tentado chamar Erasmo a Portugal, utilizando os bons ofí
cios de André de Resende. Erasmo não veio, mas Nicolau Clenardo, um hu
manista que fora professor de grego e de hebraico no Colégio Trilingue 
de Lovai na e que chegara a Salamanca - onde conhece João Fernandes — ê 
convidado para preceptor do infante D. Henrique. 

A partir desta época os indícios da presença da obra erasmiana em 
Portugal aumentam, embora nem todos assumam a mesma significação. Algu
mas pessoas conhecem-no directamente, outras, como Jorge Coelho, buscam 85 o contacto epistolar para gloria sua ; e, no entanto, algo choca nestas 
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relações de portugueses com Erasmo: quase todos esses homens pertenciam 
a um círculo centrado em torno do infante D. Henrique, futuro inquisidor, 
ou em torno do rei, seu irmão. Tornam-se mais frequentes também as notí
cias e referências a livros de Erasmo entre nós, se bem que se possa su£ 
peitar que tal se deve ao facto de, entretanto, a Inquisição ter sido 
instituída. 

Os Colloquia e o Encomium Moriae são obras referidas como circu
lando largamente no público português. A Mori a mereceu mesmo que Aires 
Barbosa lhe contrapusesse o seu Antimoria; os Colloquia são citados por 
João de Barros em 1532, na Ropicapnefma, como livro suficientemente co-
nhecido para a sua forma de diálogo nao constituir já novidade alguma . 
Ora é curiosa esta indicação, porque significa que tal divulgação era 
anterior a ultima versão dos Colloquia, que sairá em 1533. 

Os anos trinta oferecem ainda outros dados interessantes sobre 
o conhecimento que em certos meios se tinha de escritos de Erasmo.E sin
tomático da veiculação castelhana de textos erasmianos para os meios eul_ 
tos portugueses que seja na livraria da rainha D. Catarina que se encon
trem indicações preciosas sobre a matéria. No inventário das preciosida
des de jóias e alfaias do tesouro da rainha, terminado em 10 de junho 
de 1534, encontram-se várias referências a obras de Erasmo em castelha
no, como eram a "esposyciõ sobre dos salmos -s- beatus vir y cõ ynvo-
care", o "Inchiridio e esortacion (...) e la Oracion dei padre...", 
"Otra Exposycion dei padre e vn Sermõ cõ otras Obras mas de Erasmo ...", 
a "Lingua Arasmi..." em dois exemplares, alem de uma edição de Paracle-

87 -
sis . D. Catarina atribuía larga importância aos temas de religiosida
de e até de espiritualidade; estes livros de Erasmo, que terão vindo com 
certeza na sua bagagem de Espanha e da corte de seu irmão Carlos V, são 
indicados entre outros de Petrarca, Juan de Mena, Jorge Manrique, mas 
também Boécio, S. Bernardo, Francisco de Castilho, alçm de livros de ho
ras, missais, breviários, ao lado de uma literatura de carácter narrati
vo - e Sta. Teresa não leu também livros desse género? — . Mais tarde 
a lista dos livros da rainha foi aumentada, anotando-se para alguns as 
circunstâncias em que fo^am adquiridos. Note-se, neste particular, a 
protecção que concedeu ao impressor lisboeta Luis Rodrigues, a quem em 
15 de novembro de 1539 compra alguns "liuros de doutrine xpãa, que se 
ètregarã a Joana Vaz" , donzela erudita do séquito da infanta D. Ma-89 ria . Ora Luis Rodrigues, alem de editor de João de Barros, foi quem 
imprimiu a versão castelhana do Enchiridion em 1541. 
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Estas informações transportam-nos para a área da leitura de Eras
mo em ambiente religioso, quando não espiritual, mais proximo do que 
foi a sua leitura em Castela sob Carlos V do que do ambiente escolar de 
Coimbra, onde aparece a edição dos Colloquia preparada por João Fernan
des. Mas outros informes tem sido adiantados para mostrar como a divul
gação de Erasmo em Portugal foi maior do que se suspeitava. Recentemen
te foi salientado que a Biblioteca Nacional de Lisboa conserva 155 obras 

90 
de Erasmo ou por ele preparadas , o que permite suspeitar de uma difu
são bastante larga, mormente se relacionarmos este número com notícias 
sobre o conteúdo de algumas livrarias quinhentistas, pertencentes sobre
tudo a professores de Coimbra. A leitura de Erasmo por parte dos mestres 
de teologia e de retórica - mas em particular por estes últimos — de
ve ter sido mais vasta do que aquilo que as indicações documentais nos 
dizem directamente. Assim, por exemplo a livraria do dr. Francisco Ro
drigues FrÕis, teólogo do Universidade de Coimbra no último quartel do 
sec. XV i , comportava cerca de 300 volumes impressos, entre os quais Eras 

91 - — 
mo surge três vezes como editor de textos patnsticos . Mas e curioso 
que nos 900 volumes de que aproximadamente constava a livraria de um ou
tro professor de Coimbra, o canonista Luis Correia, da mesma época do 

92 anterior, nao se encontra qualquer indicação sobre livros de Erasmo 
Todavia, estas listas testamentárias pertencem ã segunda metade 

do século, e colocam-se, assim, na zona abrangida pelas repercussões do 
Concílio de Trento e das proibições rigorosas que foram lançadas contra 
os livros do Holandês. No entanto, uma livraria houve em que eles abun
daram: a que Frei Diogo de Murça organizara para o convento da Costa. 
0 inventário feito em 2 de abril de 1561 abrange 268 livros, entre os 
quais se encontravam as Epistolae de Erasmo, 0 Nouum Testamentum e os 
Colloquia . Outros dois inventários de livros existem relacionados 
com o mesmo frade, um respeitante aos livros que tinham pertencido ao 
infante D. Duarte, onde se vê a referencia ã obra de Erasmo em quatro 
volumes, e um outro de 1566, de 94 livros que teriam sido propriedade 
do próprio Fr. Diogo, nos quais se incluiam algumas edições dos Padres 

- 94 e obras exegeticas do Holandês 
Tratava-se evidentemente, de pessoas eruditas, leitores especia

lizados que procuravam etri Erasmo indicações, interpretações, pontos de 
vista e até conclusões abonadas pelo renome do autor. Sem embargo destas 
circunstâncias conexadas com a actividade docente dessas pessoas, trata-
-se de testemunhos sobre o interesse pela obra erasmiana em alguns círcu
los, que nos surgem muito ligados a altas figuras da aristocracia. Assi-
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nale-se, porém, que os livros de Fr. Diogo de Murça traduzem uma selec
ção dirigida para a zona do evangelismo, denotando preocupações de raiz 
mais espiritual que teológica e interesses religiosos colocados muito 
longe da teologia lógica a que a tradição escolástica havia reduzido a 
ciência de Deus. 

Professores da Universidade e nobres poderão ter sido os mais fre 
quentes possuidores de livros de Erasmo na segunda metade do século. 
Além dos casos já apontados, refira-se o de D. Teotónio de Bragança, ar
cebispo de Évora - cidade em cuja biblioteca se guarda o único exemplar 
conhecido da edição coimbrã dos Colloquia - , o qual em 1587 ofereceu 

95 um conjunto de livros a Cartuxa eborense ; todos esses livros levavam 
a indicação manuscrita da sua origem e entre os que restam existem cin
co obras de Erasmo: uma edição dos Anti bárbarorum, outra das Parabolae 
sive similia, outra das obras de S. Cipriano e duas das luCubrationes 
de S. Hilário. Esta presença de Erasmo relacionada com a Casa de Bragan
ça e importante para o caso de João Fernandes, visto que este professor 
de Retórica no verão de 1549 deixou os seus cursos em Coimbra para se 
transferir para Vila Viçosa como preceptor de D. João, filho do duque 
D. Teodósio, que, por um breve de 1560, será autorizado a fundar no ITKJS 
teiro de S. Agostinho daquela vila uma "universidade de estudos gerais, 
de que os mestres seria os Religiosos do mesmo mosteiro e o Prior o 
Reytor delia" % . 

Erasmo na posse de nobres,em livrarias conventuais,na mão de al
guns funcionários como esse Balthasar Jorge de Valdez que, ao falecer 
em 1546 em Évora, depois de ter sido juiz da Alfandega de Diu, deixou 
um conjunto de livros onde, segundo o inventário, existiam obras como 
as epistolas de S. Jerónimo, Petrarca, "hum liuro da exposição dos sal-
Imos cum jmuocarem e beatos vyr de erasmo" e "hum Liuro da limaoa da-

97 rasmo" . Isto em meados do século, e apesar das proibições com que as 
__ s ___ 

autoridades eclesiásticas iam perseguindo as obras do Holandês. 0 pri
meiro rol de livros proibidos publicado em Portugal, em 1547, inclui 
quatro indicações respeitantes a Erasmo, entre as quais duas referentes 

no 
aos Colloquia . Este Tndice português segue de perto o de Paris de 
1544, que reflète já a tendência para um rigor maior nas proibições que 
incidiam sobre os livros de Erasmo, em particular os Colloquia, confor
me já em fins de 1540 Nicolau Clenardo noticiava a Jean Petit, informan-
do-o de que tinha notícias de que "Colloquia Erasmi ignibus destinata 
esse, cum li bris compluribus ubi male audiunt Monachi; periclitari etiam 
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Viuem", acrescentava ele . 0 rol publicado em 1551 em Lisboa aumenta
va ainda a lista dos livros proibidos, seguindo-se as proibições decor
rentes das orientações saídas do Concílio de Trento. 

A inclusão, porem, de um título nos índices da Inquisição pode 
significar a permanência de uma dada leitura mais difundida do que os 
inquisidores gostariam que fosse. Os fiéis eram avisados dos perigos 
que corriam em possuirem ou lerem tais obras, mas a insistência com que 
algumas aparecem nesses índices pode significar que elas continuavam a 
ser lidas e procuradas, apesar de tais avisos. Por outro lado, havia ca
sos em que a regulamentação dependia das autoridades locais, que podiam 
autorizar a circulação de certos livros, como o testemunham as indica
ções manuscritas em muitos deles. E o que deve ter sucedido a edição 
fernandina dos Colloquia, pois que o exemplar de Évora traz na portada 
a nota de que "non prohibentur", o que significa que um seu possuidor 
o apresentou ã Inquisição que, por sua vez, lhe deu autorização para o 
1er. 

Por seu turno, as bibliotecas conventuais, que escapavam a fisca
lização inquisitorial, guardaram mais facilmente certos livros cuja lei
tura era proibida ou simplesmente condicionada,como foi o caso de alguns 
de Erasmo. No entanto falta saber até que ponto a leitura de tais obras 
terá marcado a produção posterior desses centros 1 0 ° . As indicações pos
suídas, que tendem o localizar-se na segunda metade do século, mostram-
-nos obras de Erasmo no meio de uma literatura de natureza espiritual ou 
simplesmente religiosa, o que sugere interesses e finalidades de leitura 
diferentes daqueles em que, uns anos antes, e em ambiente escolar, se 
buscariam para outras obras do Holandês. Foi o caso da livraria do mos
teiro de Santa Cruz, para a qual, entre novembro de 1534 e fevereiro de 
1535 - portanto sob a orientação de Frei Bras - se adquiriram vários 
livros escolares e de espiritualidade; entre aqueles contavam-se bastan
tes exemplares do De Copia rerum ac verborum e alguns do De octo cratio-
num parti bus, ao lado das Epístolas de S. Jerónimo, da retórica de Nebri-
Ja . Igualmente, sob a orientação de um outro Jerónimo, o convento 
de Cristo em Tomar adquiriu pela mesma época obras de vários autores, en
tre os quais estavam Nebrija, Clenardo e Erasmo, este com o De copia e o 

in? — 
De Conscribendis epistolis . 

0 recurso a obras de Erasmo para o ensino do latim estava estabe
lecido e disso ainda se indicarão outros elementos. Apesar das proibições 
inquisitoriais parece que a didáctica do latim não dispensava os textos 
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e manuais elaborados pelo Holandês, ao menos naqueles locais que preten
diam aderir ã nova pedagogia humanística, mais baseada no contacto com 
os exemplos e variedade das formas de expressão relacionadas com esti
lística do que com as cantilenas e formas de memorização herdadas da 
Idade media. Assim é que, no convento de Santa Cruz, a cuja renovação 
pedagógica João Fernandes se referiu elogiosamente em 1538, se autoriza
va a leitura de livros de Erasmo, "Excepto (...) se forem dos defesos 
~ - 103 

pia Jnqsiçao", segundo determinava Frei Bras em carta de 1548 . A 
aceitação de manuais erasmianos no ensino aparece também reconhecida na 
reunião do conselho da Universidade de 30 de setembro de 1546, onde, ao 
lado de Terêncio, de Cícero e de Nebrija, se indica a sintaxe de Erasmo, 104 isto e o De constructione octo partium orationis libellus 

Mas dos Colloquia para uso escolar nem sinais. E, no entanto, Co
imbra, se bem que mais timidamente, acompanhava de alguma maneira o mo
vimento geral europeu quanto ã utilização de livros erasmianos para uso 105 dos estudantes . E o caso dos numerosos exemplares de livros como o 
De Copia e o De Conscribendis epistolisque entraram nas livrarias de co
légios hieronimitas como o de Santa Cruz; mas os Colloquia estão ausen
tes dessas selecções bibliográficas. Porquê? Porque ja eram mais do que 
divulgadas as censuras parisienses sobre eles? E muito possível. Ou por
que se sabia das reacções desfavoráveis da Inquisição castelhana contra 
o seu uso, "porque por la lectiõn dellos, so color de aquirir eloqdencia, 
la jubentud se corromperia", segundo uma carta de 1537 da Suprema aos 

1 Dfi 
Inquisidores ? E também muito possível. 

Mas também não se recorreu aos Colloquia escolhidos, já vulgari
zados na Europa, para facilitar a tarefa dos professores . Coimbra, 
talvez pelo relativo atraso com que se inicia aí a reforma humanista, não 
chega a emparceirar com o largo movimento de utilização dos Colloquia 
como livro do professor e livro de aula que percorreu putras zonas da 
Europa; e mesmo quando assistimos a proibições do seu emprego nas esco-
la. , o fenómeno testemunha ainda aí larga difusão do livro para es-
òas finalidades. Ora dessa zona geográfica vieram para Portugal dois hu
manistas, Nicolau Clenardo e João Vaseu, ambos admiradores do Holandês 
como pedagogo e latinista. 

Os Colloquia também não faziam parte dos livros da rainha D. Ca
tarina, como não se encontravam nos inventários já referidos. Em contra
partida, eles surgem-nos em relação com outros ambientes onde as preocu
pações espirituais eram muito mais marcantes, como era o caso daquele 



69 

ex-religioso Luis Antunes que, em 1543, ë citado na Inquisição como 
admirador e le i to r de Erasmo e como possuindo talvez os "colóquios de 

109 ~ ~ 
herasmo" . E quanto ao ambiente coimbrã, os Colloquia nao vem indica
dos nos l ivros que João da Costa detinha quando, no verão de 1550, foi 
preso pela Inquisição; mas dias após a sua prisão declararia que os pos_ 
suira com a Mori a quando estava em França, tendo-os queimado quando sou
bera que estavam proibidos . No entanto, entre os l ivros que tinha ã 
data da in ic io do processo, encontravam-se, além de Dante, Petrarca, Caŝ  
t ig l ione, uma tradução i tal iana da Mori a e os "testamentos nouos deras-
mo" . João da Costa refere-se ainda ao facto de alguns daqueles l i 
vros, como a Bíblia em linguagem, lhe terem sido encomendados por um dr. 
Jorge Nunes, o que nos põe na pista de uma das vias de entrada de l ivros 
em Portugal, que permitiam a circulação de certas obras a margem do que 
a Inquisição estabelecia. 

Desta maneira, a circulação dos Colloquia aparece-nos situada na 
área das obras que eram suspeitas de heresia e não na zona dos l ivros 
de uso escolar, tendência que se acentua ã medida que o tempo corre pa
ra meados do século, deixando para trás a época em que João de Barros 
testemunhava da sua larga aceitação e Aires Barbosa aludia ã difusão 
vulgarizada da Mori a. Factores que, em lugar de aclararem as circunstân
cias que levaram a impressão dos Colloquia ad meliorem mentem reuocata 
em Coimbra, parecem obscurecê-las ainda mais. 

Quando esta impressão se faz - e ao que se nos afigura ela esta
va terminada antes de 1549 - estava suficientemente radicado em Coimbra 
o uso de Erasmo em ambiente escolar, ã custa, sobretudo, de edições es
trangeiras. Realmente, Erasmo foi muito pouco editado entre nós no sec. 
XVI. Conhece-se a edição da versão castelhana do Enchiridion fei ta em 
1541 por Luís Rodrigues em Lisboa - e seria talvez a ela que se referia 
o inventario de 1553 dos l ivros de Rui Pereira da Câmara - ; conhece-se 
um exemplar de uma edição do De Copia sem cõlofon e com o rosto recons
t i tuído ã mão indicando tratar-se de uma edição de Coimbra, mas que le-

•* - 1 1 2 
vanta di f íceis problemas de identificação ; e, exceptuando os Collo
quia editados por João Fernandes, conhece-se uma colectânea.de sentenças 
de vários autores, entre os quais Erasmo, editada em Coimbra e Lisboa, 
com um prologo e versão das frases em castelhano. Nada mais. 

A pobreza ed i to r ia l , porém, não signif ica a ignorância da obra 
erasmiana. 

Um ponto nos parece dever considerar-se estabelecido; o recurso a 
l ivros do Holandês no âmbito da reforma do ensino em Coimbra, primeiro 
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em Santa Cruz e5 depois, na propria Universidade. João Fernandes esteve 
em ligação com um e outro momento; primeiro nas escolas crúzias, depois 
acompanhando as preocupações de reitor Fr. Bernardo da Cruz quanto ao 
ensino da latinidade,revelando um interesse pela actualização cultural 
que se traduziu nas relações que estabeleceu com Rodrigues de Sã e Me
neses a propósito do De plátano publicado por este em 1534 no Porto, 
e com Jorge Coelho, secretário do infante D. Henrique, autor de um epi
grama que acompanha a Antimori a de Barbosa impressa em Santa Cruz em 
1536. Alem disso, em Salamanca conheceu Nicolau Clenardo, que veio para 
Portugal chamado para preceptor do infante D. Henrique; ora Clenardo era 
adepto de uma didáctica do latim que estava próxima da que Erasmo exem
plificara nas formulae familiarium colloquiorum, tal qual decorre dos 
exemplos que deixou em carta a João Vaseu e na grande epístola inacaba-

113 da ad Christianos 
Tudo nos conduz, pois para um cruzamento de tendências pessoais 

de João Fernandes - a quem, lisonjeiramente, Clenardo augurava em 1536 
uma carreira prestigiosa em Coimbra: "Faxit Deus, ut inimici sentiant 
te uenisse Conimbriam" - com tendências gerais do ambiente escolar 
e humanista de Coimbra na parte final da década de quarenta. E então que 
Frei Diogo de Murça vem para reitor da Universidade, trazendo consigo 
não sÕ os seus livros e os da livraria mandada comprar pelo rei para o 
infante D. Duarte no convento da Costa, como ainda os professores, de 
que se destacava Gaspar Bordalo, que João Fernandes elogiaria no discur-

11 c 
so de recepção ao infante D. LuTs em 1548 . Isto acontecia quando se 
acentuava também a tendência para classificar Erasmo como filoluterano 

11 c 
e, portanto, como hereje . Nao seria impossível que para tal ambien
te favorável a Erasmo tivesse contribuido Luís Vives, cuja influência 
nos meios círculos humanistas portugueses não foi pequena. 

Temos, pois, uma presença de Erasmo em Coimbra tendencialmente 
circunscrita ao campo do ensino, no pólo oposto ao do velho dr, Diogo de 
Gouveia,que identificava erasnismo com luteranismo, e que "chamaua lu
teranos homes q sabia grego & philosophia & estauã mal cõ a sofista-117 ria" . Um erasmismo, contudo, que nao se identifica necessariamente 
com uma mentalidade erasmista que percorre o nosso século XVI, a par de 

- 118 
outras linhas de mentalidade anteriores ao próprio Erasmo , mas que 
nos aparece ligado a influências estrangeiras, nomeadamente do Norte eu
ropeu, quer através desses lovanienses que foram Frei Brás de Braga e 
Frei Diogo de Murça, quer através de Clenardo e do seu amigo João Vaseu, 
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que vem a Portugal a pedido do próprio Clenardo. 
Em 1538 este edita em Salamanca a sua Collectanea Rhetorices, 

dedicada a D. Henrique, então arcebispo de Braga. 0 livro vinha dirigi
do aos seus alunos, "unde possent: quae tradent me audissent: commo-
dius mandare memoriae atque in usum exercitando conuertere: quae mi hi 
uidetur multo maxima studiorum utilitas" . Aí, para além do recurso 
a Cícero e a Quintiliano, os leitores encontrariam frequente utiliza
ção do De inuentione Rodolfo Agrícola, em particular no que se refere 
ã amplificação, assim como do De copia de Erasmo, varias vezes citado 

i o n ' ' 

no livro . Em 1546 João Vaseu fará vir a público, em Coimbra, as Ins-
titutiones Grammaticae Latinae do seu amigo Nicolau Clenardo, onde o 
nome autorizado de Erasmo aparece em mais de um local. Ora os pontos de 
contacto entre as pedagogias do Holandês e do Flamengo eram abundantes: 
uma semelhante importância atribuída ao exercício do diálogo oral, um 
lugar primordial dedicado ã fixação de adágios e frases sentenciosas, 

- • 1 21 
uma pratica quase quotidiana da conversação "ad focum" ; no fundo uma 
pedagogia toda ela penetrada da própria experiência do humanista, que, 
chegado a Península, verificava, com lastima, que as pessoas mais idosas 
não se interessavam por aprender as letras, como se se tratasse de um 
assunto inútil, pois que para os espanhóis: "nihil arridet nisi quod in 122 speciem est magmficum" . E para exemplo de como era fácil aprender 
latim, apesar da idade avançada, contava como ensinou "secretarium quen-
dam Imperatoris qui prouectior aetate se tradidit literis. Principio 
nihil legit, praeter Erasmum..." . 

Em 1549 João Vaseu publica em Coimbra un Index Rerum et Verborum 
copiosissimus ex Des. Erasmi Roterodami Chiliadibus. Este livro, hoje 
raríssimo, e um documento eloquente da utilidade que se reconhecia aos 124 manuais de Erasmo para o ensino do latim . Foi dedicado ao célebre 
canonista Martinho de Azpilcueta, ou dr Navarro, que viera para Portu
gal sob o patrocínio da rainha D. Catarina. No seu prólogo, Vaseu come
ça por recordar a utilidade de um livro como este dos adagios erasmianos, 
de uma enorme e variada erudição. A sua própria experiência o levara a 
considerar a necessidade de elaborar um índice das Chiliades, empresa a 
que alguns amigos o haviam entusiasmado; e Azpilcueta , mais do que um 
conselheiro, fora um impulsionador desta pequena obra, esta "opella" 
que era o Index. Seguiam-se os elogios do dr. Navarro, do seu saber e 
da sua carreira universitária e sobretudo do seu trabalho de renovador 
nos estudos canónicos, na linha do que João Fernandes havia declarado 
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no discurso de 1548. 
João Vaseu não escolhera ao acaso, com certeza, o nome de Azpi l-

cueta para oferecer este l iv ro que considerava tão ú t i l para o ensino 
das latinidades, em anos do reitorado de Frei Diogo de Murça.E que AzpiJ^ 
cueta prestigiara-se jã como autor de um volumoso Commento en romance a 
manera de repeticion latina y scholastica de Iuristas,sobre el capitulo 
Quando, de cõsecratione d is t . prima, saído das oficinas de João Barrei
ra e João Alvares em 1545, escrito em castelhano para, como notava Va
seu, uti l idade da generalidade das pessoas e não para obtenção de gló
r i a . 

0 Commento en romance vem dedicado a D. Catarina e conheceu lar
ga aceitação, conforme mostram as varias edições nos anos seguintes, 

125 sendo depois vertido para latim pelo autor . D. João I I I e elogiado 
pelo zelo em "la conseruation y restauratiõ dei culto diuino ( . . . ) que 

~ 1 ?fi principalmente consiste en la deuution (sic) y oracio" 
A dez anos da morte de Erasmo, Azpilcueta surge no entanto a u t i 

l i zar a língua vulgar para "seruir aios baxos, sin apartarse dei serui-
127 t i o de los altos" , mas afastando-se do "deleyte de rhetoricas, o 

perlas vazias", pois que as outras obras "van someras como te jo , exten
di êdose por vados de generalidades y sêtètias, q quasi todo Chriano de 
mediano juyzio puede passar a pie exuto o cõ poço trabajo y sin mucho 

1 po 

prouecho" . A obra integra-se j i no movimento de resposta da Igreja 
romana ao desafio luterano e uma das áreas por onde ela passava dizia 
respeito ao reforço dos actos de devoção e das relações entre o crente 
e Deus, ou seja a oração. 

129 
Ora, como ja foi notado , o Commento coloca a questão da ora

ção, tanto pública como privada, e dedica-se a refutar abundantemente 
as opiniões de Erasmo, particularmente as expostas no Modus orandi, va
riadas vezes citado para o efeito. Mas a discordância não anula a admi
ração do dr. Navarro pela erudição do Holandês - "Erasmo varo en varia 
erudition y en polideza de letras Grieqas y latinas muy illustre" por 130 exemplo — , nem pela denuncia da superstição que se verificava nas 
atitudes dos cristãos. A partir desta base porém as divergências de pon
tos de vista acentuavam-se, porque Azpilcueta focava sobretudo as zonas 
da sensibilidade religiosa que Erasmo deixara na penumbra, tão preocupa
do que estava com a interioridade da "philosophia Christi". Ora o domí
nio em que o canonista de Coimbra abordou com atenção foi o do culto, 
matéria que pouco interessou ao Holandês, sobretudo no que dizia respei
to ã liturgia. 
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Sem embargo de outras significações, importa-nos agora frisar 
que o Commenta en romance e mais um testemunho de aceitação de Erasmo 
anti-supersticioso e não luterano nos meios universitários de Coimbra. 
0 mesmo Azpilcueta nos fornece um outro elemento na edição de 1552 dos 
seus In três de poenitentia distinctiones posteriores commentiarii de
dicados a D. João III. Na nota 16 "In glossam primam" aborda a questão 
da confissão para condenar Lutero e os seus seguidores; evoca, para tal 
as respostas de Alberto Pio a Erasmo e informa logo a seguir que 

"Ipse quoque Erasmus magi s in cõmunê sententiam inclinât. 
in diatriba Lutherû fol. 2. & in exomologesi potius hoc, 

131 quam contrariu sentit." 
A autoridade do canonista protegido pela rainha D. Catarina não era pe
quena. Em 1550 hã-de protestai contra a prisão dos três professores do 
Colégio das Artes, como coisa nunca vista até então ; e, se bem que 
neste caso tenha evitado um comprometimento demasiado evidente com al
guns deles, a verdade e que o seu rigorismo o levava a condenar muitos 
dos defeitos da pratica religiosa dos seus contemporâneos. A orienta
ção prática daT decorrente revela-se na atenção que dá ãs questões da 
vida quotidianas, mais relacionadas com o direito do que com a espiritua^ 
lidade que percorre os escritos erasmianos. Assim, vemo-lo defender a 
ideia de que os bispos deviam olhar mais ãs questões do "foro exterior" 
do que a especulações religiosas: 

"Bien lo muestran tambien los yerros y agrauios espessos, 
que hazë no pensando los Theologos puros que gouiernan 
obispados y otros cargos semejantes qnto ai foro exteri
or, por los quales ya en toda Castilla, ralas vezes se 
êcomiêdã officios aun de inquisicion a puros theologos, 
que ni auisar ni pregûtar puedë mucho a sus penitêtes 
delos peccados dei foro exterior, siendo ellos muchos y 
muy cotidianos." 

Esta atenção para com os aspectos da reforma do clero, que Erasmo descu
rara, ia paralela com a denúncia dos desvios devocionais que Azpilcueta 
apontava em muitos dos actos dos seus contemporâneos; muitas cerimonias 
desnecessárias, afirma ele, escudando-se na autoridade de S. Tomás, 
eram "cerimonjas sobradas", que os "muy cerimoniaticos" faziam não pen
sando "enlo que dizen, ni a quië, y porq las hazen, que es harto dano" 
E por esta zona que o Navarro se afasta de Erasmo e o Commento en roman-
ce se torna uma resposta ao Modus orandi daquele . Reconhece que mui
tas das cerimónias se transformam em ofensa a Deus, doide 
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"que alguna occasion touierõ los luteranos de quitar la 
processiõ del dia del Corpus, por las muchas prophanida-
des, y gétilicas variedades, y aíí injuriosas inuëtiones, 
~ l *̂ fi 
q en muchas partes ene!la se hazen..." , 

mas não avança para a sátira do clero nem para as acusações contra a Ro
ma pontifícia, antes se reclama da necessidade de uma reforma do clero 
como modo de se reformar a vida de todos os cristãos. 

Ora o conhecimento dos deveres do cada um - e de cada estado -
exigia definições o mais possível rigorosas, como é sua preocupação ao 
rever Enchiridion ou Manual de confessores editado pela primeira vez 
em 1549 em Coimbra, destinado a definir na linha de uma florescente li
teratura sobre a confissão, as situações, os meios, os processos, a au
toridade dos confessores perante a multiplicidade de pecados com que ti
nham de deparar. 

Sem usar contra Erasmo as fórmulas exageradas dos seus adversári
os, o dr. Navarro distancia-se dele pela não aceitação do papel quase 
exclusivo que o Holandês reservava ao estudo das letras sagradas no aper 
feiçoamento do cristão e, sobretudo, empenha-se em sublinhar a obediên
cia ã tradição eclesial e a valorizar tudo quanto se relacionava com o 
culto, É assim que se preocupa com o comportamento das pessoas no tem
plo, dando informações preciosas sobre certos costumes então em voga, 
retomando a linha de determinações que fiziam parte das constituições 
sinodais. Isto acompanhava-se, necessariamente, do reforço do papel sa
cramental do sacerdote, numa tendência que se observava ja hã anos e em 

. . 137 
que participara activamente Josse Clichtove . 

Em Coimbra, nos anos que antecedem a abertura do Colégio das Ar
tes, que são também os anos do reitorado de Diogo de Murça e da reforma 
do ensino da teologia pela introdução do método salman|;ino de Francisco 
de Vi tor ia , conheciam-se e discutiam-se as opiniões de Erasmo em teolo
gia, utilizavam-se os seus manuais para o ensino do lat im, elogiava-se 
a pol í t ica regia de reforma rel ig iosa, de que o mosteiro cruzio era apon 
tado como exemplo. A chegada dos mestres que faziam parte do grupo de 
André de Gouveia, se na verdade acirrou inimizades entre "parisienses" 

1 3 8 - 1 e "bordaieses" , também foi momento de divulgação de notícias sobre 
a actualidade religiosa na Europa. Livros de Erasmo devem ter existido 
nas mãos de muita dessa gente, como foi o caso de Frei Paio Rodrigues 
Vilarinho, futuro principal do Colégio das Artes, censor dos Colloquia 



75 

refundidos por João Fernandes, que não se esquecera de o elogiar no di£ 
curso de 1548,o qual possuiu a Paraphrasis in Nouum Testamentum, na 

39 edição de Basileia 1521 
Um ambiente propício a iniciativa de João Fernandes de editar os 

Colloquia, depois de adaptados? Cremos que sim. Uma edição aparentemen
te dirigida ao ensino do latim, aproveitando as técnicas e o estilo do 
Holandês. No entanto, os Colloquia há mais de vinte anos interessavam 

140 
aos leitores sobretudo pelos seu conteúdo . E este aspecto interes
saria principalmente ao cardeal D. Henrique, como inquisidor geral. A 
carta de fevereiro de 1553, relacionada com o pedido de autorização para 
a venda do livro traduz, pelo menos, as hesitações dos inquisidores quan 
to a esses Colloquia. Hesitação, porém, não significa animosidade; pelo 
contrário, o cardeal ordena que se proceda a nova revisão do texto para 
se decidir ou não da autorização de ser vendido. 

• 
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11 - Concioneiro Geral de Garcia de Resende, Texto estabelecido, prefaci
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12 - Encontra-se um curioso testemunho desta reacção na anedota contada 
por António Pereira Marramaque numa carta dirigida a D. Diogo de 
Castro a propósito da necessidade de um fidalgo ser ensinado nas 
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tris, publicada em Lisboa em 1516, fo. Aij v. 

16 - Ibid., fo. Aij r. 
17 - Epistolarum Lib. XII./ Miscellaneorum / Centvria I. cit., fo. A 
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CAPÍTULO III 

A edição de Coimbra: 
0 editor - A impressão: em Coimbra, mas em que data? — 0 texto apresen 
tado por João Ferandes: características e problemas. 

0 editor dos Erasmi Colloquia ad meliorem mentem reuocata foi um 
professor de Retórica de Coimbra, Mestre João Fernandes, de origem sevi
lhana ou, pelo menos, andaluza . Praticamente nada se sabe da sua for
mação cultural: onde estudou, que mestres teve, onde obteve os graus 
académicos. 0 dado mais antigo de que dispomos coloca-nos perante um 
Juan Fernandez, cuja identidade com o mestre conimbricense não repu
gna aceitar, no círculo dos erasmizantes castelhanos que, apôs o sa
que de Roma, leram avidamente as copias manuscritas do Dialogo de las 

cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Vales . Na verdade, João Fernan
des teria recebido emprestada, da parte de Diogo Gracian Alderete, uma 
cópia manuscrita dessa obra, que se divulgava rapidamente nos meios cul
tos de Castela. Fernandes poderia estar então ligado a alguma grande 
personagem de inclinações erasmistas. 

De seguida deve ter iniciado a sua carreira universitária em Al
çai a de Henares, onde alcançou alguma fama, a acreditarmos em D. Nico
lau Antonio. Mais tarde surge-nos em Salamanca, no concurso ã vaga de 
prima de Gramática, em 1533, concurso que foi bastante agitado e em que 
participou como testemunha o flamengo Nicolau Clenardo, que logo de se
guida entraria em Portugal, chamado por intermédio de André de Resende 

3 para preceptor do infante D. Henrique . 
Fernandes permanece algum tempo mais em Salamanca* lendo Retóri

ca, apesar de ter ficado preterido na oposição a cátedra de Gramática. 
Mas uns três anos depois surge-nos em Coimbra, ligado aos estudos gerais 
do mosteiro de Santa Cruz, que então passava pela reforma de Frei Brás 
de Braga. 0 mais antigo documento conhecido relativo a sua presença em 
Portugal data de começos de 1536, pelo que nada custa a admitir que ti
vesse chegado a Coimbra para iniciar o ano lectivo de 1535-1536 nos 
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claustros de Santa Cruz . 
Durante uns três anos mestre Fernandes leccionou nas escolas coji 

ventuais de Santa Cruz, mas no ano lectivo de 1539-1540 passou a dar as 
suas aulas na propria Universidade, onde se manteve como professor de 
Retórica até 1549, quando obteve autorização para se transfer i r para a 
casa do Duque de Bragança, a fim de se encarregar do preceptorado de 
D. João, mantendo contudo as regalias que obtivera anteriormente. Tudo 
leva a crer que abandonou Coimbra no verão desse ano de 1549 . 

Mercê da sua condição de professor de Retórica, João Fernandes 
teve oportunidade de participar em actos académicos como orador la t ino. 
Desta sua actividade conservaram-se três textos, contendo um deles re
ferência a um outro, desaparecido hoje. Esses discursos, mas muito par
ticularmente os dois últimos, criaram-lhe a fama de bom orador, de que 
se fez eco Francisco de Monçón em 1544, no Libro primero del espejo dei 
principe christiano . Para alem destes textos, Fernandes ter ia vertido 
para lat im a Crónica do Condestabre e publicado uma gramática lat ina ; 
enfim, de acordo com o que escreve no prefácio ã edição dos Colloquia, 
preparava então um comentário do Genesis, de que nada se sabe. 0 conteú
do dos textos conhecidos deixa entrever certo interesse pela cultura por; 
tuguesa, com uma tónica sobre a modernidade dos estudos, a qual se paten^ 
teia tanto nas orações de 1538 e de 1548, como ainda numa carta latina 
endereçada ao fidalgo erudito João Rodrigues de Sã, a propósito da iden-

~ - 8 
t i f icação de uma arvore que este descrevera no seu l i v ro De plátano . 

7\ distância dos tempos, contudo, assumem importância muito maior 
os Colloquia de Erasmo, que adaptou e editou entre nos. 

A edição dos Erasmi Colloquia levada a cabo por Fernandes e hoje 
conhecida por um único exemplar, conservado na Biblioteca Pública de 
f 9 - ' -r 

Évora . Ha noticia de um outro na Biblioteca Nacional de Lisboa, de que 
hoje só se possui a descrição bibl iográf ica . 

0 exemplar de Évora e um volume in-89, encadernado em pergaminho, 
com 351 folhas numeradas, mais uma de erratas no fim e oito in ic ia is não 
numeradas. 0 volume eborenese conserva ainda o "pertence" legível "palá
cios", que deve ident i f icar-se com Paulo de Palácios, teólogo ligado ao 
infante e cardeal D. Henrique e a LuTs de Granada, e ainda um outro "per 
tence" i legível , Na parte in fer ior do rosto foi anotada a indicação 
da censura inquis i tor ia l "nõ prohibentur", tradutora de que em dado mo
mento a le i tura do l i v ro foi permitida, certamente ainda no século XVI; 
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mas o nome "Erasmi" está riscado. Tal indicação não fazia irais do que 
confirmar o parecer dos teólogos encarregados pela Inquisição de Coim
bra de analisarem o texto. Nesta base, alguns exemplares poderão ter 
ido para Espanha, se a eles se refere um documento inquisitorial caste

lhano, em que um teólogo salmantino perguntava, num largo memorial, se 
os Colóquios expurgados impressos em Portugal se podiam 1er. Se bem que 
o manuscrito não esteja datado, e verosímil que se possa colocar depois 

12 
de 1551, data do Index espanhol 

A edição não tem cÓlofon nem qualquer indicação sobre o local de 
impressão, tipografia ou data. Desta forma não e possível apontar com 
rigor quem tenha editado estes Erasmi Colloquia. Tudo indica, porém, que 
hajam sido os impressores de Coimbra João Barreira e João Alvares, cuja 
actividade editorial em meados do século foi muito fecunda. 

Na verdade, o rosto da edição oferece uma disposição tipográfica 
e um tipo de letra habituais nestes impressores, sobretudo em trabalhos 
realizados em meados do século. Pelo menos para a parte superior do fron 
tispício é fácil encontrar exemplos; um é a edição do discurso de Arnal
do Fabrício na abertura do Colégio das Artes, editado por eles em 154813

; 
outro é o rosto de um texto conciënere de Pedro Fernandes, impresso em 

14 ic; 
1550 , parecido com o do discurso de Hilário Moreira, de 1552 . Em 
todos estes casos encontrase a disposição tipográfica em forma de tri
ângulo na parte superior da página de rosto, sendo em capitais as três 
primeiras linhas do título. 0 mesmo arranjo foi utilizado na edição de 
1548 de dois discursos latinos do próprio João Fernandes, que se apresen

 ~ 1 fi 
tam também sem indicação de impressor . Mas este último volume e o dos 
Colloquia oferecem semelhanças notórias no tipo de letra da dedicatória 
e do texto e ainda nas vinhetas, que nos Colloquia são unicamente três. 

Tudo indica, realmente, que esta edição coincide, nas suas carac
terísticas externas, com algumas das impressões levadas a efeito em Coim

i 
bra por Joào Barreira e João Alvares. 

Comecemos pelas vinhetas. São três na edição de João Fernandes; 
no início da carta ao Cardeal D. Henrique, em "Eloquentia", no princípio 
da dedicatória ao príncipe D, João, em "Voluit", e no começo do texto das 
formulae, em "Non". Qualquer uma destas iniciais e vulgar nas impressões 
de Barreira e Alvares. Por exemplo, o V de "Voluit" é o mesmo A de "Alii" 
na dedicatória da edição do De reprehensionibus Sophistarum de AristÕte

17 ■  ' 
les, por Nicolas Grouchy em 1549 "; o E de "Eloquentia" aparece na edi
ção de 1558 do De Successione Regni Portugalliae Patrui et Nepotis trac
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tata quaestio, do jurista Manuel da Costa; e a edição de 1552 dos Com-
mentaria in § Posthumus. Iusti. De Lega, do mesmo autor apresenta gran
des semelhanças tipográficas com a edição dos Colloquia. 

Se estes elementos nos conduzem a apontar para a aceitação pací
fica de que os Colloquia de Fernandes foram realmente impressos em Coim-

„ .g 
brá pelos tipógrafos João Barreira e João fil vares , que tinham p r i v i 
légio régio (que não fa l ta a í ) , não caiamos na tentação fác i l de consi
derar os argumentos i r refutáveis, visto que é possível encontrar também 
o mesmo tipo de in ic ia is noutros locais e na mesma época. Assim, o N de 
"Non" foi também uti l izado por Luís Rodrigues na impressão dos cinco 11-
vros De occultis proprietatibus de António Luís , onde surge ainda o 
mesmo V do "Voluit" dos Colloquia. 

Eis as três vinhetas de que estamos a fa lar : 

De qualquer modo, afigura-se-nos que a atribuição tia impressão 
dos Colloquia a João Barreira, só ou de parceria com João Alvares como 
terá sido mais possível, se deve aceitar, sem grandes riscos de erro. 
Mas um outro factor, que acentua a probabilidade desta hipótese, reside 
no papel uti l izado no único exemplar conhecido desta edição fernandina. 
Na feitura deste volume foram utilizadas duas qualidades de papel, de 
marcas diferentes: uma com a mancha de agua que representa a mão d i re i 
ta com a f l o r e outra que representa a esfera armilar. Trata-se de mar
cas perfeitamente usuais em meados do século. 

0 Dapel com a marca da mão enluvada foi muito uti l izado por aque-
20 

les dois dipografos . Assim, surge nos exemplares da Biblioteca Nacio
nal da edição de 1548 das duas orationes de João Fernandes, bem como no 

— _ _ _ _ _ 
exemplar de Évora do Index rerum et verborum de João Vaseu , ,impresso 
em 1549; e já tinha sido utilizado em 1542 na edição das In três de poe-

22 -
întëntra distinctiones de Martim Azpilcueta , que apresenta também 
caracteres iguais aos da edição dos Colloquia, e ainda nas In decretis 
Pontificum gymnastae primarii praelectiones de Azpilcueta, editadas em 

• _ 
1543 por esses impressores . Pelos mesmos anos ele aparece utilizado 
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também em livros que não pertenciam ao género literário dos acima indi
cados, como em 1547 na Prefaçam em louuor do sacramento da Confissã, 

ijr 
em 1549 na Preparação espir i tual de catholicos , ou em 1550 no Li bel -

_ P 

lus de Terrae motu, de Jerónimo Cardoso . 
E evidente que estes elementos, só por si mesmos, não podem com

provar de forma irrefutável que esta raríssima impressão dos Colloquia 
tenha sido realmente da responsabilidade dos dois grandes tipógrafos co
nimbricenses, mas parece-nos fora de dúvida que constituem peças que 
ajudam a alicerçar esta hipótese como a mais provável. Permitem, pelo 
menos, afirmar que de forma alguma essa edição e aberrante no seio da 
tradição tipográfica de João Barreira e João Alvares em meados do séc. 
XVI. Além de que, a motivação e as características internas da propria 
edição são muito mais compreensíveis no ambiente escolar de Coimbra do 
que nos meios cultos de Lisboa, onde a presença de Erasmo se orientaria 
para outros horizontes. 

Bastante mais complexo é o problema da datação desta edição dos 
Colloquia de João Fernandes. Como foi já indicado, nem o volume de EvO-
ra, nem o que exist iu em Lisboa ofereciam quaisquer dados de localiza
ção no tempo e no lugar e, para cumulo, não possuiam cólofon. Nestas 
circunstâncias, e na ausência de elementos irrefutavelmente comprovati
vos, temos de lançar mão de factores externos e referenciais que nos 
permitam localizar com alguma plausibilidade a edição em algum momento. 
Mas mesmo assim não teríamos os problemas todos resolvidos, pois que a 
composição tipográfica do texto pode não ter coincidido com a sua divul
gação, nem, muito menos, indicar a data da preparação do texto pelo pro
fessor de Coimbra. 

Até hoje têm sido propostas várias datas, ou melhor vários l im i 
tes a quibus é ad quos para o espaço cronológico em que deveria ter s i -

?fi do fe i ta a impressão destes Colloquia . 
De acordo com o que já foi inferido das próprias indicações da 

edição, temos de admitir que e posterior a 1545. Na verdade, só em outu-
bro desse ano o Dr. Marcos Romeiro e nomeado lente de Velho Testamento 
condição em que assina a aprovação inquis i tor ia l do texto dos Colloquia 
emendados por João Fernandes. A inferência, todavia, só poder dizer res
peito ao facto de a preparação do texto se encontrar terminada, podendo 
assim ser entregue aos tipógrafos. Neste pormenor, Fernandes pode ter 
seguido o processo corrente ao tempo, e que Erasmo também u t i l i zou , que 
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consistia em entregar um exemplar a que se juntavam os trechos diferen
tes, em forma manuscrita. Mas aquela indicação nada adianta sobre o mo
mento da preparação do texto, a não ser que Frei Bernardo da Cruz revi
ra o trabalho de Fernandes, a darmos crédito ao que este afirma na car
ta ao cardeal. Assinale-se também que os Elementa que Fernandes terá 
Publicado iam também dedicados ao mesmo filho do monarca, com idêntica 
de "príncipe designado", o que sucedera a 30 de março de 1544 28. 

Se o estabelecimento do momento a quo parece não oferecer grandes 
dificuldades - anote-se ainda que só em 1545 D. Henrique é feito car
deal - , o mesmo não se pode afirmar do termo ad quem. A edição é forço
samente anterior aos finais de 1553, visto que a 2 de janeiro de 1554 
faleceu o príncipe herdeiro., a quem foi dedicada 29. 

A primeira vista, 1553 parece uma data demasiado tardia para uma 
edição, mesmo que expurgada, dos Colloguia de Erasmo. Não parece crível 
que o ambiente conimbricense do início dos anos cinquenta fosse muito 
favorável ã recepção de tal obra, sabendo-se das reacções a que deu ori
gem a chegada do grupo de professores de Bordéus, com o cortejo de ini
mizades que estiveram na origem dos processos inquisitoriais do verão 
de 1550. Por outro lado, desde 28 de outubro de 1547 estava em vigor um 
Rol português de livros proibidos, que utilizava duas fontes: o índice 
parisiense de 1544, reimpresso em 1545 e em 1547, para a primeira parte, 
e um índice da Inquisição espanhola impresso em 1547, antes de 1 de se-

3D tembro, para a segunda parte . Ora é exactamente nesta segunda parte 
que se inclui a proibição dos "Colloquios de Herasmo em latim e em lin
guajem" 

No entanto, a proibição - que se mantém no Index castelhano da 
1551 quase igual, certamente porque a fonte de ambos fora a mesma - não 
é suficientemente clara para nos orientar, como podia não ser bastante 
explícita para os próprios funcionários inquisitoriais, o que não cons
titua nada de anormal. Apesar disso, não é ilegítimo pensar que o Rol 
português de 1547, coincidente com a legislação castelhana da época so
bre a matéria, ao proibir os Colloguia e mesmo o Epitome Colloquiorum 
se reportava sobretudo quer aos que haviam sido traduzidos para caste
lhano, e que não chegaram a ser impressos entre nós, quer aos que vinham 
do estrangeiro, impressos em latim. Mas poderia ter acontecido que a edi
ção expurgada dos Colloguia tivesse ficado de fora da acção dessas proi
bições... . E" o que sugere a nota manuscrita que o exemplar eborense con 
serva, segundo a qual aqueles Colloguia não estavam proibidos, se bem 
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que nao possamos concluir algo de preciso sobre a data a que ela se re
fere. 

Por outro lado, a edição coimbrã levava a aprovação dos teólogos 
encarregados pela Inquisição de reverem o texto. Nessa base, o l i v ro po
de ter sido posto em circulação antes de 1553 e a ele se re fer i r ia a con 
sulta do teólogo de Salamanca encarregado de ver i f icar a depuração das 
bibliotecas ao conselho superior da inquisição de Castela, em época que 
não se pode determinar com r igor, mas que não é certamente anterior a 
1551. Como vimos, aquele teólogo pretendia saber se a proibição dos Col-
1 o q u i a d e Erasmo se aplicava também aos que tinham sido impressos em Por
tugal com a aprovação do Santo Ofïcio e donde, segundo pormenorizava, se 
haviam retirado os maus, ficando os restantes como exercício da língua 
lat ina. 0 conselho respondeu afirmativamente, confiado, evidentemente, 
na aprovação da Inquisição portuguesa. Estes elementos, que sugerem que 
os Colloquia expurgados por Fernandes circularam com a aprovação que se 
conserva no exemplar de Évora e que o de Lisboa também possui a, certa
mente numa época em que o rigor não ter ia atingido o nível do Index ro-

32 mano de 1559 , colocam-nos, insofismavai mente, no momento em que o 
cardeal D. Henrique determinava nova revisão do texto já impresso. Mas 
não se nos afigura que exijam necessariamente a conclusão de que consti
tuem prova de uma impressão tardia, visto que o único facto que, em r i 
gor, aí f ica sublinhado e a existência anterior de uma impressão do tex
to expurgado dos Colloquia Erasmi. E por onde orientar essa censura ao 
texto, senão pelas censuras teológicas de Paris? Provavelmente esta a t i 
tude aplicava-se por maioria de razão aos textos mais util izados no en
sino. Se assim f o i , Fernandes estava mais dentro de uma dada normalida
de do que parecera ã primeira v is ta. 

No entanto, a questão e mais complexa; e o problema da data máxi
ma para esta edição não f ica resolvido, nem é fác i l resolvê-lo, apesar 
das tentativas feitas nesse sentido, 

A fixação do ano de 1547 para termo ad quem desta edição propos
ta há anos por Marcel Bataillon com o argumento de que nesse ano o Rol 
do Santo Ofício proibia os Colloquia, poderia ser ladeada, se a não qui
séssemos aceitar como hipótese provável. Realmente, se olharmos esta 
edição como essencialmente escolar, numa época em que alguns textos eras
mi anos de natureza didáctica eram utilizados em Coimbra, e se a deixar
mos de considerar como uma peça de uma histór ia do erasmismo no sentido 
de história de uma dada sensibilidade, não const i tuir ia dificuldade exa 
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gerada admitir que a edição fora posterior aquele ano. E se o editor 

foi realmente bastante l i be ra l , a verdade ë que se guiou claramente pe
las censuras parisienses, que não deixavam de consti tuir autoridade na 
matéria, parecendo mesmo insinuar - ou permitir aos leitores que con
cluíssem - que afinal Erasmo não abundava tanto em matéria condenável, 
que não se pudesse moldar aos pontos de vista ortodoxos. 

A comprovação de tal hipótese residir ia sobretudo num documento 
que, atendendo ã data que apresenta, não deixou de ser invocado como 
elemento comprobatório de que a edição foi posterior a 1547. Trata-se 
de uma carta, assinada pelo próprio cardeal D. Henrique, dedicada exac
tamente a estes Colloquia editados por Fernandes 3 3 . A carta está data
da de Évora, de 22 de fevereiro de 1553, e nela o inquisidor-mor deter
mina que sejam de novo analisados para se deliberar sobre a autorização 
para serem vendidos. 

0 documento prova antes do mais que ã data jã os Colloquia emen
dados por mestre João Fernandes estavam impressos, aguardando unicamen
te a permissão inquisi tor ial para os " leixar vender". E estavam impres
sos há algum tempo, visto que esta carta ordena diligências destinadas 
a dar satisfação a um pedido formulado pelo próprio mestre Fernandes em 
carta anterior ao cardeal: 

"os dias passados mandou impremir Joam fernandez que leo 
em coimbrã hus colóquios derasmo que emendou e lhe t i rou 
as cousas que era perigoso leremse" , 

Tem sido sublinhado que este passo da carta sustenta a hipótese de uma 
edição tardia dos Colloquia, chamando-se especialmente a atenção para a 
expressão "os dias passados" que, em relação ã data da carta, se refe
r i r i a a f inais de 1552. Sem que se possa negar esta interpretação, pare-
ce-nos contudo que a expressão "os dias passados", extremamente usada 
na linguagem da época, não possui a uma significação suficientemente res
t r i t a para a interpretarmos como unicamente referida a alguns meses ; 
usava-sè sobretudo quando se tratava de acontecimentos facilmente iden
t i f i cáve is , que não exigiam outras informações mais pormenorizadas. In-
clinamo-nos, por isso, para atribuirmos a esse passo da carta um senti
do mais lato do que l imi ta t ivo. Anote-se que essa expressão, na carta 
em referência, se opõe a "agora"; 

"agora me pede Joam fernandez que lhos mamde desembargar", 
o que denuncia a existência de dois tempos distintos em todo o processo 
com que se relaciona a carta do cardeal. Entre o nível a que se refere a 
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expressão "os dias passados" e o presente da carta correu bastante tem
po; o suficiente para Azambuja, que regressa do Concílio de Trento em 
1549 , os 1er e sentenciar que ainda necessitavam de mais censura - e 
não é cnvel que o prior do mosteiro da Batalha tivesse l ido o texto an
tes de par t i r para I ta l ia - e, em consequência dessa sua opinião, serem 
embargados. Entretanto João Fernandes, que deixara de leccionar em Coim
bra, certamente no verão de 1549, escreveu ao cardeal pedindo-lhe que de
sembargasse o l i v r o ; para dar satisfação a este pedido, D. Henrique en
via a carta de fevereiro de 1553, indicando um outro teólogo e companhe^ 
ro de Azambuja na viagem a Trento 3 7 para rever a edição de Coimbra. Ora 
todas estas diligências e tempos de espera não colidem necessariamente 
com a hipótese de que estes Colloquia foram impressos entre 1545 e 1547. 

Mas, perguntar-se-ã, se o cardeal determina que seja de novo ana
lisado o texto preparado por Fernandes, e no qual existir iam jã as modi
ficações que Frei Bernardo da Cruz poderia ter sugerido, pois que o leu 
cuidadosamente conforme noticia o próprio editor, tal não signif ica no 
fim de contas que só depois da aprovação f inal do dr. Paio Rodrigo Vila
rinho ou do dr. Diogo de Gouveia a que se refere a carta, o l iv ro circu
lou de facto? Por outras palavras, a aprovação inquis i tor ia l que a edi
ção comporta, assinada por Martinho de Ledesma e Marcos Romeiro, teve 
que ser posterior a todas as diligências motivadas pela carta do carde
al 38? 

Aparentemente assim poderia ter sucedido, mas não nos parece que 
tal interpretação neutralize a hipótese anterior, mesmo invocando-se o 
facto do exemplar de Évora oferecer os primeiros cadernos mal cosidos, 
no invés do que sucedia com o que exist iu em Lisboa e que Anselmo des
creveu.. Na verdade afigura-se-nos muito mais simples supor que a aprova
ção daqueles dois teólogos encarregados pela Inquisição de Coimbra, com 
o parecer de Afonso do Prado por parte do bispo Frei João Soares, foi 
dada antes do l iv ro ter sido embargado, isto é antes do conselho dado 
por Azambuja ao cardeal de não permitir a sua venda. Repare-se que os 
cr i tér ios de Azambuja poderiam não ser jã os de 1546, depois do que fo
ra a sessão do concílio de Trento em que participara activamente. DaT, 
talvez, um maior r igor. Por outras palavras, depois de 1549 - e em 155Q 
dão-se os processos dos três mestres do Colégio das Artes - as censuras 
parisienses seriam sentidas jã como demasiado desactualizadas, pelo que 
se impunha uma nova revisão do texto dos Colloquia. 

Terão eles, porém, obtido a autorização ou desembargo que João 
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on 
Fernandes solicitara em carta ao cardeal ? Nao o sabemos, mas a anota 
ção manuscrita do exemplar de Évora de que aqueles Colloquia não eram 
proibidos, se não foi aposta antes de fevereiro de 1553, indica que a l 
guns exemplares pelo menos puderam circular. Apesar de tudo, não deixa 
de ser perfeitamente admissível suspeitar da sua larga difusão 4 0 , mais 
a mais que os Jesuítas, em época de assumirem a direcção do Colégio das 
Artes, se esforçavam por elaborar manuais de latinidade que substituís
sem os erasmianos, que eles também utilizaram de inicio 4 1 . 

Estas considerações, todavia, centram-se sobre a data da impres
são, acerca da qual a carta do cardeal é clara: os Colloquia preparados 
por João Fernandes estavam impressos em fevereiro de 1553. Mas quanto 
ã elaboração do texto censurado? Quanto a esse assunto, João Fernandes 
deixara indicações na carta-prefãcio ao cardeal D. Henrique. Jã na par
te final desse texto, esclarece que fora o "rector noster uigi lantissi-
mus Episcopus Thomensis" quem o incumbira - "iniunxisset" - de tal ta* 

42 refa . 0 bispo de S. Tomé era Frei Bernardo da Cruz, nomeado para o 
cargo em 24 de setembro de 1540 , nele se mantendo ate 28 de abril de 
1553. 0 dominicano foi também reitor da Universidade de abril de 1541 
até outubro de 1543 . E claro que a expressão "rector noster" se re
portava ao tempo em que Fernandes organizara a edição, sob o estimulo 
do frade, que cuidara de verificar se o editor se limitara a acudir so 
a poucas coisas,pára que: se tornasse possível que a "pietas cum elo-
quentia primis uitae rudimentis biberetur" 4 5 . Se Frei Bernardo viu o 
texto como reitor ainda, então ele estava pronto antes do começo do ano 
lectivo de 1543-1544, isto é antes da tomada de posse do novo rei tor , 
Frei Diogo de Murça, que de forma alguma hostilizava as leituras erasmi-
anas.. 

Sõ depois se tratou de imprimir o l ivro; mas houve ainda tempo 
suficiente para i r corrigindo e actualizando alguma cojsa, como foi o 
caso do passo referente a Thomas Morus 4 6 , conforme com a lição da edi
ção de Basileia de 1531, mas que nas erratas surge corrigido pelas edi
ções de Basileia de 1533 e Colónia de 1534. 

A abertura do Colégio das Artes em 1548 tornou desertas as aulas 
de artes liberais dadas até então na Universidade; João Fernandes foi 
uma das vítimas , e certamente por isso o vemos em 1549 trocar Coim
bra por Vila Viçosa. Necessitaria então de ut i l izar os Colloquia que 
expurgara para as aulas que ir ia dar naquela vila ducal? Possivelmente; 
daí, talvez, o dirigir-se ao cardeal para que lhe desembargasse a venda 
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do l i v ro . Mas em fevereiro de 1553 ainda não tinha obtido resposta... 
Em conclusão, não vemos hoje motivo para duvidar da plausibil ida 

de da tese adiantada por Marcel Bataillon há jã largos anos; as conclu
sões a que chegou e as pistas que abriu nesta matéria parecem-nos vá l i 
das. Com uma discordância de perspectiva: e que estes Colloquia "ad me-
liorem mentem reuocata" de Coimbra fazem parte mais da histór ia da peda
gogia do que da história da sensibilidade rel igiosa. Sem negar, eviden
temente, que uma e outra histór ia se interpenetram e que as leituras 
dos leitores fogem muitas vezes às intenções dos autores. 

Teriam sido preparados os Colloquia unicamente durante a estadia 
de João Fernandes em Coimbra, ou t rar ia ele algo adiantado dos tempos 
em que ensinara em Espanha? Se bem que seja verosímil que tivesse esta
do em ligação com círculos erasmizantes castelhanos, as características 
da sua edição coimbrã não coincidem suficientemente com as das adapta
ções castelhanas para fazermos depender estes Colloquia destinados ao 
ensino desses outros vertidos para língua vulgar cerca de vinte anos 
antes. 

Se o texto foi expurgado pelo professor de Retórica ja em Coim
bra, tal facto coloca-nos em anos posteriores ã morte de Erasmo e, por 
conseguinte, ã versão def ini t iva dos Colloquia, fornecida pela edição 
de Basileia de 1533 e, muito verosimilmente, depois do aparecimento da 
edição de 1540 das Opera omnia, publicada pelos mesmos impressores Fro-
ben e Episcopius. Realmente, Fernandes fornece o texto completo Opus Col -
loquiorum, ou seja, apresenta os dois últimos colóquios, que eram o Pro
blema e 0 Epicureus. 

, Um problema, porem, se coloca: qual a edição uti l izada por Fernandes 
para preparar o texto expurgado que imprimiu em Coimbra? 

Aparentemente a questão poderia ser resolvida, hoje, graças ã edi_ 
ção cr í t ica dos Colloquia: ASD. Pelo confronto entre o texto cr í t ico e o 
de Coimbra seria fác i l determinar a versão de que se ter ia socorrido Fer 
nandes, perto de meados do século. Infelizmente não se pode ser demasia
do optimista a esse respeito. 

Uma primeira conclusão a extrair da análise do texto fernandino 
é que ele conheceu mais de uma versão. 0 elemento mais evidente para tal 
conclusão reside no passo já referido, alusivo a Thomas Morus; no texto 
do colóquio Ami ci t ia o editor de Coimbra segue a versão da edição de Ba
s i le ia de 1531; mas posteriormente tomou conhecimento de que o passo fo-
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ra modificado na edição de 1533, pelo que nas erratas o leitor encontra 
va a correcção respectiva. Isto significa que, ou por si próprio ou por 
indicação de alguém, Fernandes teve contacto com duas edições diferen
tes dos Colloquia. 

Mas se o facto apontado nos sugere uma rectificação apôs a impres
são do texto, outros elementos parecem obrigar-nos a admitir a hipótese 
de várias versões subjacentes ao texto de Coimbra, sem que isso implicas
se necessariamente o manuseio de várias edições. 

E sabido como os Colloquia foram sendo aumentados por Erasmo nas 
sucessivas edições até 1533; além da introdução de textos novos, o Ho
landês ia modificando alguns dos anteriores, por vezes como reflexo de 
críticas que lhe eram feitas. 0 aparato critico da edição ASD é eloquen
te a este respeito. Mas um problema subsiste, que se nos afigura funda
mental para o caso da edição de Fernandes: falta saber se todas as edi
ções que iam proliferando - e não estarão ainda todas referenciadas -
actualizavam necessariamente o texto, não sõ no que dizia respeito ã 
junção dos novos colóquios, mas também quanto as alterações textuais in 
trodtizidas nos ja publicados. Por outras palavras, falta-nos saber se 
numa dada edição - mormente nos impressores de segunda ordem — o tex
to oferecido resultava de uma criteriosa actualização pelas edições cui
dadas pelo próprio Erasmo, ou se, como nos parece verosímil, não se trans 
formava também em autênticos "puzzles", sem que o aparato crítico de 
ASD nos sirva de ajuda, visto que oferece unicamente as lições das pri-

~ ~ 4fi 
meiras edições de cada versão . 

Nesta base, a analise do texto fernandino em confronto com os da
dos fornecidos pela edição crítica ASD levou-nos ã conclusão de que, se 
foi realmente utilizada uma edição completa dos Colloquia, duas hipóte
ses há que colocar: ou João Fernandes se servia de mais do que uma edi
ção, e não vimos qual o critério que o teria levado a optar por uma ou 
por outra ao longo da expurgação dos Colloquia, ou dispôs de uma edição 
que não levou em conta algumas das versões corrigidas pelo próprio Eras
mo nas edições que fez sair em Basileia. Os exemplos que adiante se in
dicarão apontam, parece-nos, para tal conclusão. 

0 primeiro facto a registar é que as versões seguidas na edição 
conimbricense se situam entre as oferecidas pela edição de Froben de 1527 

~ — 49 
e pela edição de Colónia de 1534 . Na verdade ,no colóquio Puerpera 
encontra-se uma lição que sÓ vem documentada até ã edição de 1527: 

"Carol us molitur nouam totius orbis monarchiam" . 
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que seria substituída nas edições posteriores por uma outra que Fernan
des não documenta. 

Mas é evidente que o editor de Coimbra teve de ut i l izar uma edi
ção completa, incluindo todos os diálogos publicados até 1533. Deste 
modo, a lição seguida no texto dos últimos colóquios é da edição de 
setembro de 1531, impressa por Froben e Episcopius. No entanto um pe
queno pormenor do texto do Epicureus, o último diálogo, coloca-nos per-
rante uma lição oferecida pela edição de 1534, impressa por Gymnicus em 
Colónia: 

"SPVDEVS, Non si compos sim mentis." 5 1 , 
que, na edição anterior de Basileia de 1533, tinha a seguinte forma: 

"HEDONIVS. Non si compos sim mentis." 5 2 . 
Aparentemente,para oferecer estas duas lições que, de acordo com o apa
rato crítico de ASD não eram apresentadas em duas edições "princepes" 
dos Colloquia, teve de recorrer a impressões dist intas. Não se nos afi
gura, contudo, que assim tivesse sucedido, pois que outros dados torna
riam tal hipótese muito complexa. Assim, no colÓquio Ementitá nobi1itas 
Fernandes apresenta uma forma grega que surge na edição Opera omnia de 
Basileia 1540, e não a forma documentada nas edições de 1529 ate 1534: 

' i 53 
Trav(uXe6piac em vez de iravoXe6pidç . 

0 texto dos Colóquios publicados até 1531, isto é até ao Ami ci ti a, 
surge na edição fernandina representado geralmente pela versão da impres-
sao Basileia desse ano, o que quer dizer que normalmente não toma em con
sideração as modificações introduzidas nas edições posteriores de 1533 
e 1534. Um exemplo vem-nos do texto do Franciscani, que em Fernandes ofe
rece a dado passo esta lição: 

"profiteri veste. Vidi quendam" 5 4 

mas que as edições de 1533 e 1534 registam: 
"veste potius quam ipsam re" . 

Um caso que nos poderia dar alguma ajuda na determinação mais r i 
gorosa do texto seguido por João Fernandes seria o colÓquia Charon. Es
te diálogo, de inspiração lucianesca, foi publicado em Basileia e Leiden 
em 1523; a sua integração nos Colloquia fez-se na edição de março de 1529. 
0 confronto destes dois textos com o da edição coimbrã revela-nos, porém, 
que Fernandes seguiu esta última lição, se bem que na apresentação dos 
textos erasmianos na edição critica ASD tenha havido um lapso tipogrãfi-
co que a primeira vista nos poderia iludir , 

Estes e outros elementos acabam por não se tornar significativos 
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na determinação da edição utilizada por Fernandes, visto que não coin
cidem em todos os casos. Ã primeira vista seria de esperar que se dives-
se guiado pelas últimas versões, mas a verdade é que tal parece não ter 
sucedido. No colóquio Nri<l>áAiov oropiróaiov, por exemplo, encontra-se re
gistada uma versão que Erasmo utilizou nas edições de 1529 e de 1531: 

"FRANCISCANVS. Demi ror" 57, 
mas que fora corrigida posteriormente pelo Holandês para 

"praestiteris. Demi ror" 58. 
Porque não a seguiu Fernandes? Muito provavelmente porque a edição de 
que dispunha a não incluia. 

A Inquisitio de fide, que foi dos colóquios mais discutidos en
tre os contemporâneos e que accionou as críticas de muitos teólogos 
contra Erasmo, poderia também fornecer alguns elementos para a destrin
ça do problema do texto base de Fernandes. Na verdade um dos trechos que 
mais polémicos se revelaram foi o respeitante ã designação do Pai como 
Deus e ao "credere in Sanctam Ecclesiam". João Fernandes segue uma li
ção documentada nas edições de 1529 e 1534: 

"...Pater dicitur í hic í Deus?", em que M c 59 é um adi
tamento da edição de Coimbra. No entanto, a sequência do texto indica 
que a versão é mais precisamente a de 1529: 

"...quae sunt. AVLVS. Credis in sanctam Ecclesiam?", 
que foi posteriormente alterada para: 

"...quae sunt. AVLVS. Die clarius." 
Não vemos como o confronto entre todos estes textos nos permita 

isolar a edição usada por Fernandes. Inclinamo-nos, por conseguinte, pa
ra a hipótese de uma qualquer edição que reproduzisse vários e mesclados 
níveis de texto, actualizados nuns pontos mas jã não noutros. 

Para confirmação do que acabamos de escrever vamos recorrer ã 
mais antiga edição dos Colloquia que julgamos existir em Bibliotecas por 
tuguesas, a de Gymnicus feita em Colónia em 1537 60. Alguns passos nos " 
revelarão uma situação idêntica ã que esboçámos em cima. Nas formulae 
iniciais Fernandes oferecia, a dado passo, a seguinte lição: 

fil "...si quod factum est..." , 
que corresponde ãs edições de 1522 a 1529; ora na edição de 1537 a lição 
é outra: 

"...si quod cessatum est..."62, 
documentada nas edições de 1531 a 1534, segundo ASD. 0 mesmo se deu com 
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um passo da Confabulatio pia, em que a edição de Coimbra segue a lição 
de 1522 e de 1531: 

"...desum diebus fes t i s . " 6 3 , 
enquanto 1537 oferece o texto de 1533 e 1534: 

"...desum diebus praecipue fes t is " 6 4 . 
Outros exemplos se poderiam adiantar, mas não fariam mais do que confir
mar o que foi atrás afirmado. 

Uma coisa, porém, é certa: Fernandes, após a impressão do texto, 
tomou conhecimento de uma outra edição, como escrevemos anteriormente. 
A prova reside no passo já indicado referente a Morus, onde ele u t i l i za 
ra a lição constante da edição de setembro de 1531, mas corrigiu-a nas 
erratas pelo texto posterior de 1533 e 1534: 

" . . . v i d i in aedibus Thomae Mori, nunc Cancel lar i j , hoc 
c r 

est iudicis pr imari j " , 
em referência ao cargo a que More ascendera em outubro de 1529 6 6 ; esta 
versão seria modificada naquelas duas edições para a seguinte: 

" . . . v i d i ( . . . ) Mori, clarissimi apud Anglos vi r i " , 
reflectindo as modificações entretanto verificadas na situação do autor 
da Utopia. 

Quando, isto e em que data foi fe i ta esta correcção nas erratas 
da edição de Coimbra, e algo que não sabemos. Cremos pela nossa parte, 
que, para alem de testemunhar que o editor teve ã mão duas edições que 
ofereciam versões diferentes, o facto so l id i f ica a hipótese de que en
tre o termo da impressão do texto e a carta do cardeal de 1553 medeou 
um lapso de tempo mais longo do que se tem defendido. 0 suficiente para 
a t r ibu i r ã expressão "os dias passados" um significado bastante lato? 
Provavelmente. 

Falta uma referencia aos escólios que acompanham a edição de Co
imbra nas ultimas folhas do volume, 

A primeira edição que surge com pequenas anotações explicativas 
de certos passos e sobretudo de formas gregas ou nomes da mitologia an
tiga g a de junho de 1526 6 7 . Esta edição inovava não sÓ 5Î, mas tambim 
no facto de inc lu i r o De u t i l i t a t e Colloquiorum, texto que Ooão Fernan
des não publicou, apesar de ser regularmente editado desde aquela data. 

Os escólios são anónimos, embora se possa suspeitar de que tenham 
sido elaborados por corrector tipográfico da oficina de Froben, talvez 
Segismundo Gelënio, que trabalhava então muito em ligação com Erasmo 6 8 . 
As indicações fornecidas pelos escoliastas destinavam-se não só a fome-
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cer o sentido de algumas expressões , mas também a dar a fonte de cer
tos passos, sobretudo quando se enconlia.um tratados nos Adagia. 

João Fernandes mantém os escólios que eram correntes nas edições 
que se seguiram ã de 1526» oferecemlo-os ao le i to r nas ultimas 33 folhas 
da sua edição. E curioso notar que Fernandes dispõe-rtos na parte f inal 
do volume, como sucedia nessa edição frobeniana, conservando também o 
mesmo t i t u l o : "Aliquot loca in Coiloqui.js explicata breuissimis scho-
l i j s , in qui bus lector non admodum peri tus haerere poterat" , e re
correndo ao mesmo processo de os fazer preceder do número da pagina em 
que se encontra o passo respectivo. Não era, contudo, jã essa a disposi
ção oferecida em algumas edições posteriores; pelo menos não foi segui
da nem na edição de Lyon de 1533, que utilizámos para confronto na apre 
sentação do texto de Coimbra, nem na de Colónia de 1537; em ambos os ca
sos, escólios vem nas margens exteriores das paginas e não no f ina l do 
volume, para uma maior comodidade do le i to r . 

Não e improvável que a disposição uti l izada na edição de Coimbra, 
alem de ser a mais prática do ponto de vista t ipográf ico, fosse sugeri
da por alguma edição frobeniana; todavia, só uma comparação com outros 
exemplares poderia dar solução ao problema. Mas a edição c r i t i ca ASD não 
fornece dados para sabermos como os escólios eram apresentados nas diver
sas edições que iam surgindo, pois que se l imita a servir-se esporadi-

7fl camente de alguns deles . 
Na edição de Coimbra as paginas que contêm os escólios não foram 

objecto de um cuidado excepcional de composição t ipográf ica. Uma razão 
res id i r ia no facto de vários passos do texto terem sido alterados ou 
omitidos, obrigando a um trabalho que não podia ser de repetição mecâni
ca do que estaria no exemplar or ig ina l . Daí que em dois casos tivesse 
permanecido por lapso o escólio que correspondia a passos omitidos no 

71 - . - - ' _ 
texto . Noutros casos a disposição gráfica e quase caótica, tendo s i 
do necessário destrinçar a que passos correspondiam os vários escólios, 
sobretudo nas três ultimas paginas. 

João Fernandes, como veremos, interveio variadas vezes no texto 
dos Colloquia, acrescentando passos da sua lavra com certa frequência; 
no entanto, não encontrámos quaisquer escólios que correspondessem a um 
aditamento e que, como t a l , pudesse ser imputado ã sua autoria. Aparen
temente, porém, uma anotação respeitante a um passo do colóquio Inquisi*-
t io de fide colocar-nos-ia na presença de um escólio atribuível a Fernan-

72 des, visto que incide sobre um trecho modificado por ele . As suspeitas 
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avolumavam-se pelo facto de, muito embora o est i lo lat ino não se aproxi
mar do oferecido pelos passos da autoria de Fernandes, a edição elzeve-
riana de 1636, que também utilizámos, não oferecer essa anotação 7 3 . No 
entanto tais suspeitas foram facilmente anuladas pelo facto de a ediçío 
de Colónia de 1533 fornecer o escólio referente ao passo que Fernande 
substituiu ' . Deste modo, todos os escólios da edição de Coimbra exi -
t i am no exemplar de que se serviu João Fernandes. 

i 
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1 - BRANDÃO, Mario, Estudos vários, vol. I, Coimbra 1972, p. 167, n.3; 
cf. OSÕRIO, Jorge Alves, Me. João Fernandes "Rhetor Conimbricensis", 
A Oração sobre a Fama da Universidade (1548), Preficio, introdução, 
tradução e notas de ..., Coimbra 1967, p.2 ss. 

2 - Vid. BATAILLON, Marcel, Études sur le Portugal au temps de l'Humanis
me, cit., p. 173 ss. Quer neste trabalho fundamental, quer no nosso em 
cima indicado se pode encontrar um tratamento mais pormenorizado des
te assunto, acompanhado das respectivas fontes. 

3 - CEREJEIRA, Gonçalves, 0 Renascimento em Portugal.I - Clenardo e a 
Sociedade Portuguesa, Coimbra 19744, pp. 64-66. 

4 - OSÕRIO, A Oração sobre a Fama da Universidade, cit., p. 9-10. 
5 - Ibid., p. 13-14. 
6 - BATAILLON, Etudes, ed. cit., p. 166-167. 
7 - "Ad Serenissimum Lusitaniae Principem Joannem Filium D.N.Regis Joan-

nis III. jam féliciter Regem designatum Elementa Grammatices cum 
adnotationibus in eadem per Joannem Fernandum Hispalensem Rhetorem 
Regum inclyta Conimbrice"; vid. SANTOS, AntSnio Ribeiro dos, MemSria 
sobre a historia da typographia portugueza do século XVI, in Memori
as da litteratura portugueza da Academia Real das Sciencias, t. VÎII, 
parte I, Lisboa 1812, p. 91-92; cf. ANSELMO, Supl. 15. 

8 - A carta, que nao se encontra completa, esta publicada por BRANDÃO, 
Mario» Alguns documentos respeitantes ã Universidade de Coimbra na 
gpoca de D. João III. Coimbra 1937, p. 64-65,. Sobre o De plátano, 
cf. RAMALHO, Américo da Costa, introdução a Cataldo Parisio SÍculo, 
Martinho Verdadeiro Salomão. PrSlogo, tradução e notas de Dulce da 
Cruz VIEIRA, Coimbra 1974, pp. 19-28. 

9 - Res. 708. Trata-se de um volume in-89, com alguns danos provocados 
pelo bicho, principalmente na parte final do volume, em baixo e jun
to a costura mas que não afectam o texto. 0 exemplar de Ëvora apre
senta os primeiros cadernos mal ordenados (para indicações mais por
menorizadas, vid. SÃ, Moreira de, De re Erasmiana, cit., p. 265, n. 
20), ao contrario do que acontecia com o descrito por ANSELMO, n° 
1113. 

10 - ANSELMO, n9 1113. Cf. BATAILLON, Etudes, cit., p. 171. 
11 - As folhas das guardas do fim do volume contem anotações manuscritas 

que nao parecem relacionar-se com a obra, excepto talvez uma, cujo 
texto pouco claro transcrevemos de seguida, num ensaio de leitura: 
"At quibus abhinc mensalibus precor garru/litatem istam didicisti 
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quid a me tara [quidam etiam?] /praeclare iocaris uide alias [aliis?] 
enim qum/sacra praestant scurilitatem praestares,/tam precatus es 
enim et expositus ad / omnes illund [sic] indumentum [?] ut ea 
prius domi / uiginti dies praemeditaris uidearis.". As outras ano
tações sao as palavras "voso muito contentam / vosa muy" e uma lis
ta de oito nomes castelhanos com um número a. frente, talvez um re
gisto de contas, com a indicação final em castelhano "hago luego/ 
sacadas las / costas q hago". Sinais de que o volume esteve em mãos 
castelhanas? Talvez. 

12 - BATAILLON, Erasmo y Espana, cit., p. 716-717; Ëtudes, cit., p. 196. 
13 - ARNOLDI / Fabricij Acquitani de / LIBERALIVM ARTIVM / studijs ora-

tio Conimbricae habita in / Gymnasio regio pridie quam / ludus ape-
riretur. IX / Cal. Martij. / M. D. XLVII / CONIMBRICAE. / Apud Ican-
nem Barrerium, / Et Ioannem Aluarez. / M. D. XLVIII. / 

14 - PETRI FERDI-/ nandi in doctrinarum / SCIENTIARVMQVE / omniG cSmenda-
tione oratio apud/ vniuersam Conimbrici Aca- / demiam habita Calen./ 
Octobr. Anno / M.D.L. / AD INVICTISSIMVM / Ioannem tertium Portu-
galiae / Regem./ CONIMBRICAE / Excudebant Ioannes Barrerius, & Ioan-
nes Auuarus,/ Typographi Regij./ 

15 - Hilarij Moreirae Co-/nimbricensis, ad inuictissimum Lusita/niae Re
gem. D. Ioanne tertium,/ de omniû Philosophiae / partium laudibus/ 
& Studijs, / Oratio. / Apud inclytum Conimbricense ly-/ceum vniuersi 
terrarum orbis flo-/rentissimû de more Academiae habi/ta calend. 
Octob. Anno salutis./ M.D.LII./ CONIMBRICAE. / Ioannes Barrerius, 
& Ioannes Aluarus / Regij Typographi./ excudebant./ 

16 - AD IOAN-/ NEM TERTIVM IN-/uictissimum Portuguliae, & Al/garbiorum 
regem Africum / Arabicum, Persicum, In/dicum principem pijs/simum. 
Duae Ioannis Fernandi Rhetoris Co/nimbricensis orationes./AD PRIN-
PEM LVDOVICVM / De Celebritate Academiae Conimbrieën. /ORAtio fune-
bris habita in funere / Eduardi. Filij D.N.R./CONIMBRICAE./ 
M.D.XL.VIII. 

17 - E também na Relectio c. Novit. non minus Sublimis, Quam Celebris de 
Iudicijs, do dr. Martim de Azpilcueta, impressa em 1548 pelos mes
mos impressores. 

18 - Como supunha BATAILLON, Ëtudes, cit., p. 176. 0 artigo aí incluído 
continua a ser o trabalho fundamental nesta matéria, 
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CAPÍTULO IV 

A dedicatória e o prefácio da edição de Coimbra: 
Um ideal renascentista: o "vir eloquens ac probus" — 0 sermo latinus 
companheiro do imperium: latinitas e christianitas — A defesa de Erasmo 
por causa dos Colóquios: Erasmo anti-luterano e vítima de detractores 
— Dois argumentos a favor: uma morte piedosa e o combate I supersti
ção — Metodologia do editor resumida por ele próprio. 

Mas então, porque não os Erasmi Colloquia como manual de aprendi
zagem básica da língua latina? A pergunta afigura-se-nos perfeitamente 
legítima e tentar encontra-lhe uma resposta equivale a vislumbrar a ra
zão de ser desta edição dos Colloquia corrigidos em meados do séc. XVI. 
Para alcançar tal desiderato, e sobretudo para ter podido circular após 
fevereiro de 1553, o texto apresentado por Mestre João Fernandes tinha 
de satisfazer dois quesitos : em primeiro lugar devia responder aos há
bitos de util ização de manuais erasmianos para o ensino do lat im; em se 
gundo lugar haveria de ter neutralizado os elementos referenciais dos 
Colloquia de Erasmo que, aos olhos dos inquisidores, justificassem sus
peitas de que se tratava de um texto f i lo- lu terano, como já era voz cor
rente há muito tempo. E, para além disto, o editor conimbricense deveria 
ainda pôr em destaque os passos ou os elementos que sublinhassem a obe
diência romana do autor, através de uma alusão ao que nos últimos anos 
da sua vida o Holandês repetidamente afirmara a seu respeito, jogando 
também com a aceitação que ele conheceria ainda no círculo do cardeal 
infante D. Henrique, a quem dirige o prefácio. 

A exercitação do domínio da língua com uma larga dose de prática 
o ra l , estava, como já se indicou, nas intenções e motivos de Erasmo, 
quando em Paris elaborou as primeiras formulae que, logo apôs a sua p r i 
meira impressão, obtiveram grande procura. Os Colloquia, tiveram, portan 
to , desde o início um público intencional: os estudantes de latinidades 
que se preparavam para o bacharelato em artes ou para os estudos superi
ores nas Universidades. Entretanto, e como também já ficou dito noutro 



109 

local , Erasmo percebeu depressa que a satisfação do interesse manifes
tado pelo público para com as suas Formulae colloquiorum familiarium 
- muito antes de ele as reconhecer realmente como suas - dependia da 
exploração de certa temática, que ultrapassava o imediatismo que a t ra
dição escolar dos diálogos oferecia. E assim os Colloquia, mantendo é 
certo um largo emprego do diálogo coloquial, enveredaram pela abordagem 
de assuntos ligados com a doutrina religiosa e a piedade, que viriam a 
consti tuir o fundamento da imagem que posteriormente tomaram na histo
ria cultural europeia, e ofereceram motivos para que as condenações ce
do incidissem sobre eles. Em 1526 o l i v ro deixa de se denominar l i b e l -
lus para se tornar opus - e é assim que o designa João Fernandes - coji 
tinuando a ser progressivamente aumentado, ã custa, por vezes, do reto
mar de temática já tratada nos anteriores. Nota-se, então, um deslizar 
para o diálogo construído por falas mais longas, proximo já do diálogo 
f i losó f ico , atitude que coincide com algum abandono da ironia lucianes-
ca que marcara muitos dos anteriores, 

Como sucedeu com muitas das restantes obras do Holandês, os Col
loquia também exigiram da sua parte uma defesa, naquilo que sugestiva
mente já foi chamado a "batalha dos Colloquia" \ centrada sobretudo 
em torno das crít icas e censuras dos teólogos de Lovaina primeiro e, 
depois, dos de Paris. A resposta a estes últimos saiu em 1526 e foi au
mentada em 1529, embora Erasmo conservasse sempre a primeira data ind i 
cada. Ora uma das primeiras verificações a fazer, quando se toma em mãos 
a edição fernandina dos Colloquia, é que o De u t i l i t a t e , que desde 1526 
acompanhava todas as edições, não se encontra a í , como não se encontra 
qualquer das cartas-prefãcios que foram surgindo ao longo da história 
do l i v ro . Significa isto que João Fernandes achou desnecessária a inclu^ 
são de tal texto jus t i f i ca t ivo e apologético, que abrange os diálogos 
certamente mais famosos da colecção? Ou não terá o editor coimbrão op
tado por excluí-lo pelo facto de relembrar com extrema facilidade as 
próprias condenações de que o l iv ro havia sido já objecto? Não fora es
se exactamente o cr i té r io da Inquisição portuguesa ao seguir o Index 
de Paris de 1544, proibindo "0 Comde de Carpi o comtra Herasmo em limgoa-
jem" , na esteira, a l ias , da propria Inquisição castelhana? 

Em meados do séc. XVI a questão era, por conseguinte, como defen
der, isto é como jus t i f i ca r uma edição dos Colloquia Erasmi em Coimbra, 
endereçando-os a um príncipe herdeiro do trono e colocando-os sob a pro
tecção de inquisidor-mor. 
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O pensamento fundamental de que parte o editor é vulgar no Hu
manismo do Renascimento: assim como a linguagem constitui o traço dis 
tintivo do homem em relação aos animais irracionais, assim também e 
a arte da expressão que distingue o homem mais culto  "humanior" do 
homem menos culto  "rudis" ou "vulgaris". 

Em terno deste eixo rodou todo um feixe de temas e doutrinas hu
manísticas que estiveram na base do pensamento filosófico, literário e 
pedagógico dos homens, do séc. XV e XVI. Adquirir uma arte de expressão 
era não só estar na posse de um conjunto de utensílios mentais indispen 
sáveis para o acesso a cultura, como também dispor de um estatuto de 
distinção na hierarquia dos valores sociais, aspecto muito importante 
numa sociedade de privilégios como era a quinhentista. Não e, portanto, 
por acaso que o ideal de homem superior se tivesse construído a partir 
dos correspondentes modelos antigos, em particular os de Cícero e de 
Quintiliano. Como também não é de admirar que um tal ideal fosse sugeri
do especialmente aos níveis superiores da sociedade. Primeiro através 
de preceptores, como foi entre nós o caso de Catai do Sículo, mais tarde 
através de escolas, tanto a alta aristocracia como uma parte da classe 
média passavam a frequentar escolas humanistas que, com o seu desenvol
vimento, se tornaram índices de uma mobilidade que caracterizou a so
ciedade do tempo . 

Nada tem de especial, por conseguinte, a afirmação com que João 
Fernandes abre a dedicatória ao príncipe D. João: 

"Quis a divina providência que o homem prevalecesse so
bre os restantes animais graças a fala ,que tem origem 
na cidadela da razão e que, graças aos dotes da eloquên
cia cuja matéria ê o discurso, o homem fosse para o ho

4 
mem como e para os animais irracionais" , 

Por trás do que de habitual existe nesta frase, há uma variada doutrina 
em torno da problemática da posição ocupada pelo homem no plano geral 
da criação. Mas existe, sobretudo, a afirmação de que o traço distinti
vo do homem no seio dos seres animados reside na fala, nó sérmo, mais 
na razão do que, como outros defendiam, na justiça que coordena a vida 
social através da formulação das leis. Reside, para usarmos a expressão 
de outro humanista, na capacidade de tornar públicas as ideias e senti
mentos, isto é na capacidade de comunicar. Para Luís Vives, pois e dele 
que se trata, a fala ■ a linguagem dirseia hoje  é o próprio cimen
to da vida social do homem e, portanto, a base da sua "humanidade"; 
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"Qui humanae consociationis uinculum dixerunt esse ius-
t i t iam et sermonem, hi nimirii acute inspexerut uim inge-
n i j humani quorum duorum sermo certe fo r t io r est ac uali 
dior inter homines, propterea quod i u s t i t i a , ut mi t is et 
blanda, in solis mentibus recte ac probe ins t i t u t i s a l i -
quid impetrat u i r i s : sermo autem et mentes ad se a l l i c i t 
et in affectibus dominant, quorû in totum hominë impotens 
est regnum, et praegraue" . 

Vives considerava,pois, que a linguagem era o verdadeiro vínculo 
entre os homens em sociedade, e que permitia uní-los através da comuni
cação. E nisso fundamentava ele o seu tratado sobre as regras da exprès 
são. No l i v ro I I I do De tradendis d isc ip l in is é ainda mais explícito;a 
habilidade fundamental - "prima per i t ia" - do homem reside na fa la, 
"quae statim ex ratione ac mente tanquam ex fonte p ro f lu i t " . Os animais, 
porém, são desprovidos tanto da inteligência como da fa la , donde se po
der concluir que "est etiam sermo societatis humanae instrumentum" 6 . 

João Fernandes não invoca esta base teórica, que bem o poderia 
conduzir de uma maneira muito mais rica do que a sua a um outro ponto, 
qual e o da relação íntima da língua com o império. 0 tema, no entanto, 
f ica aflorado numa curta frase da dedicatória ao príncipe D. João, e co-
loca-nos no l imiar de uma doutrina l inguíst ica do Humanismo renascentis
ta que teve em Lourenzo Valia o seu teorizador. 0 autor das Elegantiae 
Linguae Latinae defendera a ideia de que a I ta l i a consubstanciava o an
tigo "imperium Romanum", se não no plano da autoridade temporal, ao me
nos no plano da cultura. Não se tratava de Valia se apresentar como de
fensor da supremacia temporal do papado, ele que lançara algumas das 
achas mais inflamáveis para a fogueira que no sec. XV começava a arder 
sobre a questão da Igreja de Roma. Tratava-se, muito diferentemente, de 
uma perspectiva mais "humanista", neste sentido de que a unidade cultu
ral pressupunha uma unidade l inguist ica para toda a comunidade que revi
via a antiga cultura clássica. E preciso notar que isto é exposto nos 
anos imediatamente posteriores ao pontificado de Avignon, anos ainda que 
foram dos descobrimentos de códices antigos, que traziam ao conhecimen
to dos eruditos, se bem que quase só i ta l ianos, textos antigos que car
reavam estímulos f i losóficos e l i terár ios de perspectivas mais largas 
para a problemática do homem, tanto do ponto de vista da sua função so
cial como do ponto de vista religioso . 

0 pensamento de Valia, que era fundamentalmente um pensamento re 
l igioso , consistia, neste part icular, em argumentar que o "imperium 
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Romanum" fora não propriamente um império material, mas um império cul
tural unificado por uma mesma língua. Os Romanos não haviam ambiciona
do ã "urbis ampl i t id in i " , "sed publicae quoque hominum u t i l i t a t e ac sa-
l u t i " , e se tinham sido grandes na guerra, maiores se revelaram na pro
paganda da lTngua. Esse acto - "Linguam latinam nationibus distr ibuis 

9 " — 

se minus er i t?" - deixara para trás as invenções que os antigos Ronrn 
nos haviam atribuido aos deuses, como era o caso dos alimentos ( t r igo , 
vinho, azeite): "Optimam frugem: et uere diuinam: nee corporis: sed ani-
mi cibum. Haec enim gentes i l l as populosque omnibus artibus quae l ibéra
les vocantur i n s t i t u i t " . 

A este opus - "Opus nimirum multo preclarius mui toque speciosi-
us: quam ipsum imperium propagasse" - se deveriam dedicar os moder
nos. Esta renovati o não pressupunha a supremacia de Roma do see. XV, 
mas devia afirmar-se no plano da cultura. Só poderia ser realizada por 
um grupo rest r i to de pessoas, no fundo as que cultivavam as "humaniores 
l i t te rae" e devia ser proposta àqueles que detinham os meios materiais 
para a alcançarem: os príncipes. A conjugação do Humanismo com o mecena-
tismo principesco e cortesão - para além do muito de anti-cortesanismo 
que o Humanismo desenvolveu - foi um facto que desde cedo se observou. 

No pensamento de Valia, como no de outros humanistas, a renova
ção do latim na segunda metade do séc. XV não se destinava a impô-lo 
como única língua de cultura, mas como a língua de expressão da cultu
ra superior. Nesse pensamento o latim assumia o papel de expoente máxi
mo da cultura e destinava-se idealmente aos elementos dos níveis superi
ores da sociedade. Ideal altamente aristocrático - e o Humanismo fo i -o , 
mesmo quando assumiu formas mais "democráticas" - assente no ideal de 
superioridade do homem e do viver em sociedade. Mas um ideal também mui
to centrado na pessoa portadora de uma individualidade específica, con
substanciada em termos de v i r t u ; e esta não dizia respeito unicamente 
ao indivíduo isolado, antes implicava o que nele se ref lect ia da famí-

» 12 
l i a ou do pais a que pertencia . A pessoa era definida pelo que repre
sentava da família da cidade e da cultura que possuia, A definição val-

13 liana de persona , recusando o conceito substantivista e centrando-se 
na diversidade da natureza humana, é bem a síntese deste esquema: 

"Nam in nomine quidem persona signi f icat qualitatem, qua 
alius ab al io differimus, turn ih animo, turn in corpore, 
turn in extraposit is, quae a rhetoricis enumerantur in at-
t r ibu t is personae" . 
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A diversidade aparece-nos assim, relacionada com a valorização 
da retórica, em detrimento da dialéctica ; Policiano e Erasmo ,dois 
grandes teorizadores do es t i l o , hão-de atr ibuir- lhe um lugar central 
nas suas doutrinas e a voga de epistolografia entre os humanistas tam
bém teve algo a ver com is to. Assinale-se ainda como, num outro plano, 
estas diuersitas se l iga ,na Europa de quinhentos, ã diversidade que am 
duz aos nacionalismos polít icos e linguísticos e até rel igiosos, apesar 
do que exist iu de concentração de poderes nas mãos dos grupos sociais 
que, para além cie outras supremacias, possuiam níveis de cultura mais 
elevados . Era, a l iás, para aí que apontava doutrinariamente o Huma
nismo, com a sua noção de dignitas hominis.com o seu ideal de cultura 
centrado na língua la t ina, enfim com o seu horizonte f i losóf ico e r e l i 
gioso em que a influência estóica ocupava um lugar importante . 

No fundo todo o Humanismo roda em torno do eixo temático da ex
celência ideal , quer em f i l oso f ia , quer em moral (vida activa /vida con 
templativa), quer em poesia, quer no per f i l do próprio cristão. Um ide
al que se definia em dicotomias: a urbanitas oposta a rust ic i tas, as le 
tras as armas, o inter ior ao exterior, o espiri tual ao corporal, o ant i 
go ao novo. Um ideal - ou vários ideais, que e o mesmo, - de d i f í c i l 
realização, que exigia muito tempo e perseverança, traduzidos na frequêii 
cia com que as palavras studium e ardor aparecem nos textos do tempo. 
Um ideal , por isso mesmo, apresentado aos generosi, isto é, aos prínci
pes e senhores. Algo de diferente do que á forma mentis medieval elabo
rara; basta confrontar a Imitatio Christi com o Enchiridion mi l i t i s 
Christ iani: o uigilandum esse in uita com que Erasmo inic ia o seu trata
do pressupõe uma pessoa, um indivíduo a quem se dirige — e o manual 
tem um destinatário - muito mais determinado do que o cristão anónimo 
a que se dirige o autor da Imitat io. 

Ao lado desta dignitas hominis, o Humanismo desenvolveu uma dou
tr ina da dignitas regni; Damião de Góis na Ulissiponis' descriptio, bem 
como na defesa dá Hispânia, André de Resende com ò De Antiquitatibus Lu-
sitaniae, são exemplos desta noção de dignidade de um país fundada no 
que nele há de tradições ou ruínas testemunhadoras da presença dos ant i 
gos Romanos ou da abundância de homens cultos, de uma nobreza numerosa 
e de um rei poderoso. A polémica em torno da antiguidade dos estudos en
tre italianos e franceses, os incitamentos de Bude â nobreza francesa 
para que se dedicasse ãs letras, abandonando a rust ici tas das armas que 

_ — — 
a identificava com uma aristocracia velha e ignorante , são aspectos 
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da mesma questão, de que entre nos e ainda exemplo o alto ideal de ho
mem polTtico e humanista que percorre a obra de Sã de Miranda. 

Ora o pensamento de Valia - e a ele voltamos - comportava o te
ma de que era na lingua que se manifestava a grandeza do imperi um. Nes
ta base assentava ele um projecto ambicioso de refazer a unidade romana 
não através do imperium, mas por meio da lingua, que permitia o retorno 
àquela cultura antiga anterior a corruptio a que os tempos posteriores 
a tinham conduzido. Valia argumentava que o grego, ao contrario do la
tim, nunca conhecera unidade linguística, da mesma forma que a Europa 
do seu tempo não a conhecia também. Por isso, opunha ã diversidade das 
línguas vulgares a unidade do latim, não do latim vulgar, claro, que de
ra origem exactamente a essa variedade românica, mas do latim clássico, 
aquele cujas elegantiae procurava realçar nos seus seis livros sobre o 
tema. Por aí se manifestava o desejo humanista da concórdia discordan-
tium, cuja nobreza sò* os homens de cultura poderiam alcançar: 

"Quousque tandem qui ri tes: litteratos appel lo et Roma-
nae linguae cultores qui et uere et soli quirites sunt" 

A este ideal de renovatio linguae latinae estimulava ele os seus compa
triotas, num nacionalismo a que os vários humanismos não deixaram de 
ser sensíveis, e no qual confluiam a filologia, a história e o latim 
como partes integrantes da eloquentia,entendi da como "rerum uerborumque 

2i 
interpretatio" 

Desta maneira Valia, cujas relações com a casa real aragonesa 
produziram o De rebus a Ferdinando Aragoniae rege gestis, surge em fins 
do sec. XV a dar corpo a uma ideia que se reflectira nos gramáticos hu
manistas, segundo a qual a língua ê a expressão da grandeza de um poder 
temporal, isto e de um imperium. António de Nebrija, tão divulgado entre 
nós, retoma o tema, que lhe chegara através de Aragão, e adapta-o ãs cir 
cunstâncias da política dinástica castelhana, tornando "la lengua compa
rera del império" dos Reis católicos e ligando a expansão cultural 5 mis - 2 2 sionaçao 

E sob esta forma que o tema é aproveitado pelos gramáticos portu
gueses de meados do see. XVI. Curiosamente não coincide historicamente 
com o momento mais alto da expansão do imperium português, mas com o mo
mento em que a realeza portuguesa tinha já de se escolher entre uma op
ção africana e uma opção indiana. 

Exactamente nesses anos de crise João Fernandes dedica ao prínci
pe D. João a sua edição expurgada dos Erasmi Colloquia; nesse contexto, 



os incentivos e ate os elogios a grandeza do principe, cuja morte have-
23 r ia de ser profundamente sentida nos meios humanistas portugueses , 

assumem uma importância que importava sublinhar. 
A fama ou nobreza da língua acompanha a da gente do pais e 

preenche-se com os feitos guerreiros dos antepassados. Ao príncipe com
petia simbolizar esse passado e prolongar essa "histor ia rerum gestarum", 
como a entendia Valia na esteira de Petrarca. 0 sec. XVI, prolongando neŝ  
te como em muitos outros aspectos o sec. XV humanista, elaborou em tor
no da figura do príncipe uma serie de noções doutrinárias e mitos que, 
de uma maneira ou doutra, traduziam o sentimento pol i t ico de que a fun
ção do príncipe na gestão do Estado e na sua relação com o povo se modi-

~ 24 
ficava em função do tempo e dos lugares . Com razão podia afirmar Fer
não de Ol iveira, no cap. I l l da sua Gramática: 

"E tanta a nobreza de nossa terra e gente, que sõ ela com 
seu capitão Viriato pôde lançar os Romanos da Espanha e 

- - - 25 segui-los ate a sua I t a l i a " . 
Este nacionalismo, que invoca a histór ia passada num reportar-se ad fon
tes, recorda evidentemente os esquemas de Valia em defesa do lat im. Ora 
a presença de tal esquema na obra de Oliveira ainda se torna mais ev i 
dente num outro passo do cap. IV, onde invoca o exemplo grego e romano 
para mostrar como não foi pelo imperi um temporal que eles perduraram, 
mas pela lingua e pela cultura. Se os Romanos haviam obrigado os povos 
que subjugaram a aprender a sua língua, porque razão os Portugueses não 
deveriam imita- los, agora que eram"senhores" de larga parte do mundo? 

"Não façamos assim, mas tornemos sobre nos agora que e 
tempo e somos senhores, porque melhor e que ensinemos a 
Guiné que sejamos ensinados de Roma, ainda que ela agora 
tivera toda sua valia e preço" 

Tal projecto implicava a cristianização dos povos, mas, também o reconhe-
T «• - 27 

cimento da dignidade da língua portuguesa saída já da sua fase arcaica . 
0 pensamento de Fernão de Oliveira avizinha-se do de Luís Vives: 

a língua, mais do que as leis e os costumes, é o verdadeiro vínculo so-
— 28 c i a i , "porque a semelhança é causa do amor e mais em as línguas" 

0 desenvolvimento destas ideias conduziu Vives a considerar teoricamen
te que o género humano deveria usufruir de uma única língua, "qua omnes 
nationes communiter uererentur", visto que "Peccati enim poena est tot 
esse ' l inguas,..". A diversidade das línguas equivalia pois ã Babel bí 
blica e era a consequência do pecado or ig ina l . Ora, quando a fe cristã 
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se expandia pelo mundo, não era de desejar que uma mesma língua fosse 
adoptada pela maior parte das nações e sobretudo pelos cristãos, " i n i -
t i a t i eisdem sacris, & ad comercia, & ad peritiam rerum propaganda"? 
Uma tal língua - e Vives não via outra senão o latim - deveria ser ao 
mesmo tempo "suauis", "docta" e"facunda", 

"ut l ibenter ea loquerentur homines, & aptissime possent 
explicare, quae sentirent: multumque per earn accrescerent 
i u d i c i j " 2 9 . 

Mas faltou a Oliveira prolongar o f i o do pensamento e seguir até 
ao ponto a que o mesmo Vives chegara num passo des mais sintetisadores 
do ideário humanista: 

Vbicumque divulgatum est euangelium Chr is t i , cessarunt 
continuo i l l i u s imposturae: ut in Graecia, Asia, et uni-
versa continente, simul audita est sancta i l i a vox Apos-
tolorum, ( . . . ) Sed ne quaeramus exempla superiorum aeta-
tum: nostra hac memoria in insulis occidentalibus, et No
vo hoc orbe Hispanis navigationibus reperto, daemones per 
vias omnes et compita frequentissime homines i11 os a l lo-
quebantur, et quae f i e r i vellent admonebant: ubi vero 
Christianae doctrinae magistri eo venerunt, magnum i l i co 
silentium amnium, magna fuga videl icet tenebras dispell i t 

Of) 

lux, mendacium Veritas" . 
Faltou a Oliveira acentuar que ã novidade da língua nacional oposta ã an 
tiguidade da la t ina, correspondia uma outra oposição dentro do mesmo es
quema do olim/nunc, qual era a de uma anti qui tas com os seus ri tos desu
manos oposta a uma modemitas, cuja doutrina decorria da palavra de Cris 
to. 

Voltemos, pois, ao texto de João Fernandes. Escrevia ele a D. Jo
ão que, se a eloquência é inerente a todas as línguas,,» ha algumas que, 
pelos seus traços específicos, são mais eloquentes do que outras; daí 
os Gregos terem classificado de bárbaros todos quantos não falavam a 
sua língua, incluindo na categoria os próprios Romanos, o que fora ev i 
dente exagero, acrescentava o Sevilhano. De facto a coincidência da ex
celência do império com a da língua verificou-se nos Romanos, visto que 
parecia haver uma necessidade secreta da conjugação de um com a outra. 

Mas que língua? - perguntar-se-ã. 0 tema básico é ainda o de 
Valia: a língua lat ina acompanhara o império romano, podia impl ic i ta
mente acompanhar o português. Não se tratava, obviamente , de pretender 
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que o príncipe falasse o latim. Que esse objectivo fizesse parte do 
ensino dos colégios e escolas de humanidades, era outro aspecto da quês 
tão. No entanto, aprender latim assumia um sentido que ultrapassava o 
simples domínio linguistico e centrava-se num modelo de educação e for
mação cultural das "humaniores litterae"; e estas exigiam necessaria
mente o latim, não para que as pessoas ficassem aptas a 1er os livros 
de teologia, de direito ou até de devoção, mas para que nelas se reali
zasse o ideal de homem superior, de acordo com o modelo do Orator lati
no adaptado ãs exigências cristãs. Era esta a zona de incidência do 
ideário pedagógico de Erasmo, que João Fernandes insinuava através da 
apresentação do texto dos Colloguia "ad meliorem mentem reuocata". Ia 
portanto, uma grande distância entre a defesa do latim nesta dedicató
ria ao príncipe D. João e os termos em que D. Duarte a tinha feito mais 
de cem anos antes. 

Contudo a atitude do editor de Coimbra contrasta com o que outros 
meios cultos iam ja defendendo quanto ã dignidade da língua vulgar, que, 
como se viu, podia competir com a da latina. Em 1529 Trissino lamentava 
jã que o uso do adjectivo vulgar fosse aplicado ã língua não latina, 
pois que a língua que Petrarca, Dante, Ci no da Pistoia e outros haviam 
escrito era "ai quanto différente da quel la dei vulgo" 31. Da mesma ma
neira, numa forma de expressão tão elevada como eram as "empresas" se 
deviam usar,segundo um dos seus teóricos, línguas que as damas entendes
sem, mas que, como era o caso do espanhol, do francês e do italiano, es
tivessem próximas do latim: "per la moita communanza che hanno con la 
lingua latina" 32. 

Evidentemente que o problema não se circunscrevia a este único 
aspecto, mais incidia largamente sobre a questão das relações entre a 
sabedoria e a eloquência. Assim, alguns outros defendiam que a língua 
vulgar servia melhor que o latim para atingir a eloquência, por ser mais 

— í 
propria do seu tempo, como sucedera de resto ao latim, quando era o vul-33 gar que se falava . Aqui se dava a bifurcação entre os defensores do 
latim como língua superior de cultura e, portanto, como índice de supe
rior de eloquência, e os que pugnavam por um idêntico esquema para as 
línguas vulgares. 

Nesta perspectiva, João Fernandes opta peía primeira tese. Sem 
embargo da importância do vulgar - nem o príncipe nem os filhos da aris 
tocracia iriam falar latim fora das aulas que Os preceptores lhes davam 
tantas vezes bem esforçadamente ...- , o latim representava o modelo 
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mais elevado de formação cultural que deveria destinar-se a um príncipe. 
Por outras palavras, Fernandes pressupunha a defesa do latim nos moldes 
de Valia e, mais proximamente, de Vives e insinuava que, para preparar 
os jovens na sua exercitação, não havia melhor l i v ro do que os Colloquia, 
De facto, não fossem algumas partes em que o significado doutrinário so
brelevava a util idade didáctica, o Opus Colloquiorum de Erasmo era o l i 
vro de base de latim mais indicado para o aprendizado em idade conveni
ente, isto é "a puer i t ia" . E nesse sentido ele oferecia o texto dos Col 

• 34 
loquia , com certeza lembrado do uso que noutras partes da Europa hu
manista se estava a fazer desse l iv ro de variados diálogos, com o pensa
mento posto mais na sua util idade como manual de bene dicendi do que co
mo manual de educação do príncipe. E que nessa zona não faltava quem pro 
pusesse o uso da língua vulgar, com o argumento de que já oouca qente 

or 
sabia o la t im. . . . 

Quer isto signi f icar que em João Fernandes a ratio bene dicendi 
sobrelevava a ratio bene uiuendi? De forma alguma; e de resto isso se
r ia colocar-se do lado dos ciceronianos, que Erasmo tanto cr i t icara. 0 
latim não traduzia só a excelência do imperi um Romanum, era também por
tador dos mistérios que provinham dos Hebreus, dos Caldeus e dos Gregos, 
ou seja dessa sabedoria que Budé em 1534 fazia confluir no Cristianismo. 
Tal sabedoria era inimiga da separação dos ramos do saber, pois que 

"qui i ta alterû studium ab altero dissidere minime ar-
bitrarer (etsi opinio est hominum peruulgata) vt sodali 
tate consociari nequeant ipsa, conturbernioque iungi" ; 

designava-a por phi 1ologia,identificava-a com o estudo da palavra de 
Deus e fazendo-a continuadora da f i losof ia antiga, de quem herdava a 
contemplação das coisas celestes. Tal phi loiogia era muito diferente 
dessa outra "verborum i l l a quidem venditatr ix"; pelo contrário, era a 
ci incia em que convergiam todos os saberes: "Ipsa enim haec nostra phi -
lologia & prima & vitima docuit & demonstrauit" . Por isso mesmo Budé 
se insurgia contra os homens do seu tempo que, esquecidos de que se ha
viam libertado da servidão, 

"in Aegyptû intimam trãsuersi & praecipites ruut, Ae-
gypti tyrannoru nexus v i t ro & cupide rursus ineunt" . 

Dois anos antes, no De Studio literarum recte et commode ins t i tu -
endo, queixara-se já daqueles que menpsprezavam as letras, esqueci
dos de que á mens e o sermo eram as duas superioridades com que a Pro
vidência dotara o homem para o dist inguir dos outros animais , po r 
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isso mesmo se tornava necessário que os jovens desde cedo se dedicassem 
as artes l ibera is , pois que a "reru humanarum diuinarúque notio" 4 0 le 
vava tempo a desenvolver-se na mente humana, sempre pronta a esquecer 
a sua origem divina e a deixar-se prender por "errat ic is moribus ac 
mendosis" . 

Toda esta sabedoria antiga, esta theosophia como Fernandes dis
sera em 1538 no discurso em que, a dado passo, se refere a Budé, se con 
servava na eloquência. Esta, a "mirificam i l lam dicendi vim" 4 2 , costu
mavam os antigos percorrê-la não com espírito vario, mas com um mesmo 
esforço - "vna contentione" 4 3 - , que Budé não reconhecia nos moder
nos. 

Sem descer a tanta pormenorização doutrinária, João Fernandes es
boçava diante do príncipe D. João uma espécie de ins t i tu t io studii f i t -
terarum consubstanciada nos Colloquia de Erasmo; os termos em que o fa
zia eram bastante vagos, mas os leitores humanistas a que se destinava 
a edição saberiam integrá-la num horizonte de conhecimentos l i terár ios 
e doutrinários a que os textos referidos não deviam ser alheios. 

Todavia, mais do que a dedicatória ao príncipe D. João - um prín 
cipe que,em vida, foi objecto de atenção mais ou menos aduladora dos 

— 44 
seus contemporâneos - , o prefácio dir igido em forma de carta ao Car
deal D. Henrique assume uma importância grande. Note-se que na dedicató
r ia o editor evitara referir-se ao conteúdo da obra que oferecia e nem 
sequer chega a profer ir o nome de Erasmo. As razões invocadas em defesa 
do l i v ro poderiam aplicar-se a outro qualquer que se considerasse ú t i l 
para o ensino do lat im. E" possível que um dos motivos para tal atitude 
residisse no facto de João Fernandes tentar garantir a util idade do l i 
vro - o êxito da edição - no momento em que os preparativos para a ins 
t i tuição de um colégio de humanidades abriam perspectivas largas no en
sino da latinidade. 

Desta forma, as alusões ã obra em si ficavam reservadas para a 
sua apresentação ao inquisidor do Reino, o infante D, Henrique, No en
tanto, o le i to r que abordasse esse prólogo na esperança de se esclare
cer aí por que razões o Opus Colloquiorum Desiderii Erasmi era ú t i l pa
ra a educação da juventude nobre f icar ia desiludido. Na verdade João 
Fernandes alarga-se muito pouco sobre o conteúdo do l i v ro , certamente 
com o receio de que demasiadas particularizações recordassem de alguma 
maneira as crít icas e censuras de que era de há muito objecto. 
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Logo no início regressa ã ideia nuclear da dedicatória: a fala 
distingue o homem dos restantes animais; mas, acrescenta ele, no inte
r ior da fa la , isto é da locut io, há dois níveis: o do simples loqui e 
o do eloqui. Se o sermo caracteriza a dignidade do homem perante os res 
tantes seres vivos, a eloquentia distingue o homem superior do homem 
vulgar. Nada ha de mais corrente no Humanismo. 

A carta-prefãcio ao Cardeal abre significativamente com a pala
vra eloquentia: "Quer a eloquência, i lust re principe, seja parte inte
grante da sabedoria, quer se tenha de considerar dist inta dela, como 
sou mais inclinado a pensar, a verdade é que, conduzida por uma espé
cie de mistério e inst into da natureza, ela sempre agradou muito aos 

45 homens" . Esta primeira afirmação, que não destoa num professor de 
Retórica como João Fernandes, era susceptível de accionar nos leitores 
toda uma série de expectativas respeitantes ãs doutrinas sobre a utili
dade, conveniência e natureza da eloquência. Uma vez mais, porém, o lei 
tor corria o risco de ficar desiludido com o texto, porque Fernandes 
não desenvolverá um pensamento doutrinário sobre a matéria, limitando-
-se a abordar dois ou três tópicos com que pretende justificar a apre
sentação dos Colloquia de Erasmo. No fundo, tudo se reduz, da parte de 
Fernandes, a considerar que a obra tão célebre do Holandês é perfeita
mente aconselhável a quem pretenda atingir os níveis superiores da cul
tura e da arte de se exprimir, porque não ofende o sentimento religio
so cristão e porque dela ressalta um estilo humanista moderno, no senti
do que uma citação de Quintiliano deixa sugerir. 

Convém, todavia, deslindar as ideias de João Fernandes quanto á 
esta matéria, para depois melhor se definirem algumas coordenadas do 
aparecimento desta edição em meados do século e as características de 
que se reveste. 

5 natureza do género humano ê, por conseguinte, inerente a arte 
de falar. Mas os fundamentos da discussão sobre a eloquência não resi
dem nesse plano que diz directamente respeito ã problemática geral da 
linguagem humana; residem num outro plano, que foi o que na verdade in
teressou a teoria humanista, qual era o que resultava da distinção en
tre a simples expressão e a expressão elaborada. A este dizia respeito 
a eloquência. 

Um dos doutrinadores que mais claramente distinguiu esses dois 
planos foi Luís Vives, cuja presença nos meios cultos portugueses ê as
sinalável de vária forma. No De Rati one dicendi, depois de considerar 
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que na vida social nada e mais util ao homem do que um "sertno bene ins-
46 titutus atque educatus" , realça que "Non enim idem est dicere, et 

47 bene dicere, loquentia et eloquentia" . A eloquência era, portanto, 
o nível linguistico que deveria ser objecto de estudo do homem culto, 
que buscasse a arte de se exprimir, não só "in causis forensibus, uel 

48 in consultationibus" , como os antigos, mas em todos os assuntos: 
"Materia huius artis est sermo: et haec utique mutuata, 

49 non propria. Finis, bene dicere" . 
Naturalmente, a eloquência representa o plano superior da cul

tura, distinguindo-se da uerbositas superstitiosa que Erasmo atacou no 
tratado da Lingua. Aqui, a propósito da expressão que compete ao cris
tão, Erasmo repassava vários aspectos da vida cristã, sempre na base de 
que o comportamento de frades, bispos e principes e dos cristãos em ge
ral contradizia, no seu tempo, os preceitos decorrentes da palavra de 
Cristo, que eles mesmos se limitavam a repetir com os lábios, sem acom
panhar com o ânimo. Dessa forma, o inverso da eloquentia era a loqua-
citas , que equivalia a stultitia: 

"Nam ut eloquentiam nunquam abest a sapientia, ita loci quacitas vi ti um semper cum stultitia conjunctum e s t " . 
João Fernandes parece não ter imediatamente presente esta defi

nição erasmiana, pensando certamente mais como retórico que era do que 
como doutrinador cristão; na verdade, como ficou dito em cima, ele pre
fere distinguir a eloquência da sabedoria, talvez recordado da diferen
ça que Santo Agostinho estabelecia entre sabedoria e ciência, consider 

52 rando aquela como um dos dons divinos, equivalente a pietas 
Não ê fácil determinar com rigor a significação em que Fernandes 

usava o' termo sapientia; mas quanto a eloquentia é sensível que a defi
ne nos termos da polemica em torno do .ciceronianismo, isto é pressupor^ 
do a distinção entre estilo afectado e estilo apropriado ao tema. A elo-
quencia pode ser a negação do sentimento religioso, a pietas, embora 
Fernandes não forneça elementos precisos para estabelecer o âmbito desço 
tes conceitos na sua carta-prefâcio . Na verdade afirmar que e pre
ferível não se afastar em nada da pietas com o pretexto de imitar a elo 
quência de Cícero e de Demóstenes não constitui perspectiva suficiente
mente caracterizadora para permitir avaliar com rigor de que forma o 
Sevilhano se definia perante o problema do estilo que, em seu tempo, se 
deveria usar. Do tom geral em que faz as suas afirmações ressalta, con
tudo, que defendia uma imitação dos antigos em termos que não estavam 
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muito longe daqueles que Erasmo propusera no Ciceroni anus. 
Vem isto a propósito da transcrição de um passo de Quintiliano 

nesta carta-prefacio, utilizado para evidenciar como a admiração pelos 
termos antigos tem de ser respeitosa, mas não exclusiva. Quintiliano, 
nas Institutiones Oratoriae, I, 6, 40, donde o passo e retirado, defen 
dia que certos termos do vocabulário religioso deviam ser respeitados 
apesar da antiguidade os haver tornado quase incompreensíveis, mas que 
nos restantes casos utilizar termos que os contemporâneos não entendiam 
era afectação: "Oxalã, príncipe ilustre, que em mui tos,que tanta coisa 
perturbam nestes nossos tempos infelizes, começasse a fixar-se esta sen-

54 -r 
tença de Quintiliano" . Nao era impossível que aos leitores do tempo 
esta subscrição do conceito quintiliânico de affectatio se afigurasse 
próxima das ideias expostas pelo Holandês no Ciceroni anus. No entanto, 
Fernandes não ultrapassava o plano das generalidades: se Quintiliano 
venera os textos sagrados, se ele respeita as palavras não entendidas, 
não deixa de se servir das palavras consagradas. "E então nos cristãos, 
iniciados em bem melhores sacramentos, havemos de abjurar ate o próprio 
Cristo se não falarmos a maneira ciceroni ana?". Em primeiro lugar está 

55 
a pietas e em segundo a eloquentia "si pietati seruiat" . Esta dou
trina provinha da literatura cristã tradicional, formulada desde S. Ba
sílio Magno, que na epístola Ad nepotes quomodo ex gentilibus doctrinis 

1 pç * 
proficiant a delineara nas suas linhas gerais 

Daqui a conclusão de que o fim da eloquência era de natureza es
piritual e não material, como aconteceria se João Fernandes se colocas-57 se preferentemente numa perspectiva da eloquência "civil" italiana , 
ia um passo. Mas um passo que o autor não dá, ficando ele a cargo do 
leitor. Na verdade, se este se encontrava desde o início da carta ao 
Cardeal perante a afirmação de que a eloquência sempre agradara aos ho
mens, o certo e que Fernandes não segue a pista que o conduziria a afir 
mação de que sem a ciência retórica dos antigos não pode o cristão pos-
suir a sua própria oratória s . £ importante anotar desde já que, ao 
transcrever o texto erasmiano do Conuiuium religiosum, Fernandes trata 
de matizar um pouco os arroubos de entusiasmo com que o Holandês se re
feria aos autores antigos como Cícero e Plutarco, contrastando o prazer 
que lhe provocava a sua leitura com a sensação de frio que ficava da 
leitura dos escolásticos. Alem disso, afigura-se-nos também sintomático 
desta posição de João Fernandes o facto de, no discurso que em 1538 pro 
nunciou perante os escolares de Santa Cruz, ter colocado sempre a teolo 
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gia ã frente de todas as demais ciências, se bem que logo a seguir pu
sesse a Retórica. 

Todavia o texto de Fernandes dir ig ido ao Cardeal e Inquisidor-mor 
D. Henrique não aborda certas questões relacionadas com a problemática 
da retórica e da eloquência em termos cristãos e, portanto, quinhentis
tas. Assim, embora f r ise que a pietas é um l imi te imposto ã eloquência 
como arte de agradar, não aborda a questão da uoluptas loquendi. No mo
do como se exprime, João Fernandes não ultrapassava os lugares comuns do 
Humanismo. Basta confrontar o seu pensamento com o de outros tratadistas 
de Retórica, como Anton Maria De'Conti, que cerca de 1550 publicou o seu 
De eloquentia dialogus, onde se discutem as duas teses opostas sobre a 
uti l idade e benefícios da arte de expressão cuidada. AT se trata de uma 
problemática que Fernandes não aborda, apesar de o principio da carta-
-prefácio poder ter sido um ponto de partida para t a l : 

"Nam si malum est loqui , cur non perpetuo tacemus? Si 
vero bonum, cur, cum id facimus, non conamur ut quam 

59 optime faciamus?" 
A eloquência que ele pressupõe entende-se como o est i lo apropria

do ao cr istão, talvez um pouco nos moldes que Erasmo expôs na dedicató
r ia dos hinos de ArnÕbio a Adriano V I , ou, para retomar um exemplo geo
graficamente mais próximo, inspirado no que Aires Barbosa caracterizara 
de Arator em poesia. Os dados, porém, que o editor conimbricense dos Col-
loguia fornece são demasiado vagos para permitirem uma relação mais con
creta com os textos programáticos de Erasmo sobre a questão do es t i l o . 
E, no entanto, logo a seguir Fernandes i rá proceder S defesa do Holandês 
como autor cuja eloquência lat ina se devia aconselhar aos meninos que, 
como o príncipe D. João, se iniciavam no estudo do lat im. Fica todavia 
explícito que o estudo da latinidade deveria caber dentro dos l imites do 
modi ce que Erasmo, sob a influência marcante de Santo Agostinho, sempre 
apontara para o modo como o cristão deveria dedicar-se ao estudo dos au-

, . . 6 0 tores antigos 
Com esta breve referência ã imitação do est i lo de CTcero por par

te dos cristãos, que, por exagero, eram levados a esquecer os próprios 
termos sagrados que a Escritura fornecia, João Fernandes tocava num pon
to sensível da doutrina humanística e nas suas relações com a tradição 
eclesial . 

Era natural que a passagem da Retórica de lugar secundário a pr in
cipal no esquema dos saberes e conhecimentos e na hierarquia das d isc i -
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Pli nas do curriculum pedagógico reacendesse uma problemática que, em 
contexto histórico muito anterior e diverso, fora propria dos primei
ros autores cristãos. S. Jerónimo e S. Agostinho deixaram modelos, di
ferentes é certo, do transe da conversão do paganismo ao cristianismo 
e da acomodação da cultura erudita de fundo filosófico e moral a exi
gências religiosas que apontavam para a ascese e a caridade. Não era 
para admirar que, em tempo de João Fernandes, a questão passasse pelo 
tratamento do contraste entre o erudito e o monge e que, desde cedo, 
um dos assuntos mais tratados na literatura cristã tenha sido o da for
mação cultural do homem religioso. Ma verdade já S. Jerónimo anotara 
que 

"Difficile homines potentes et nobiles et divites, et 
multo his difficilius eloquentes credunt Deo... Non 
possunt videre virtutes simplicitatemque scripturae 
sanctae, non ex maiestate sensum, sed ex verborum iudi-

fil cant v t i l i t a t e " . 
Seguindo o mesmo t r i l h o , Petrarca, no início do l iv ro I I do Secretum, 
punha S. Agostinho a inc lu i r a eloquência entre as coisas materiais e 
caducas, como o corpo humano e a sua beleza: 

"Fidis ingenio et librorum lectione multorum; glor iar is 
eloquio, et forma morituri corporis delectaris. Enimvero 
sentis ingenium in quam mui t i sepe destituât, quot sunt 
artium species in quibus vilissimorum acumen hominum 
equare non poten's" . 

A questão da imitação ciceroni ana no see. XV-XVI transportava o 
assunto para um contexto um tanto diferente, mas invocava precisamente 
o exemplo e a autoridade hieronimita sobre os perigos que, a seu ver, 
decorriam do uso imoderado dos autores antigos. E, no entanto, a tenta
ção era permanente; Petrarca, que foi um dos primeiros a sentir a im
portância cultural e art íst ica que o latim ciceroniano comportava, es
crevera com expressividade contra alguém de elevada categoria social, 
mas sem ciência nem virtude: 

"Quid nunc ig i tur? Ciceronem ne ideo catholicis inseram? 
Vellem posse. Et o utinam l iceret ! utinam qui tale i l l i 
ingenium dedit, et se ipsum cognoscendum prebuisset, ut 
querendum prebuit!" , 

0 rumo delineado por Petrarca não ficou esquecido; o aprofunda
mento do conhecimento da história da língua latina e da f i lo log ia con-
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duziu depressa Lorenzo Valla a contrapor ao modelo ciceroniano o de 
64 

Quintiliano , perguntando, no prefácio In quartum Elegantiarum l i 
fe rum o que é que se deve entender pela frase hieronimita "non esse le-
gendos seculares l ibros" : tratar-se-ia dos l ivros de todos os oradores, 
de todos os historiadores, de todos os poetas, ou so de CTcero? Posta 
desta forma a questão, ela passava a dizer respeito ã obediência ou não 
a um único modelo, ou seja ã concepção do est i lo latino pautado unica
mente pelo que Cícero praticara ou, diversamente, de um est i lo adaptado 
ãs circunstâncias, matérias e público a que se destinava, tal como de
fendia Angelo Policiano . Mas deste discordou Paolo Cortese, dando 
origem a uma celebre polémica sobre a imitação de CTcero, de cujos ter
mos Erasmo revela ter conhecimento no Ciceroni anus . Mas tanto Corte
se ' , autor de um Dialogue de hominibus doctis, como os intervenientes 
em outras polémicas sobre o mesmo tema, como foi o caso da que decorreu 
entre Gianfrancesco delia Mirandola e Pietro Bembo 6 8 , não avançam para 
o campo em que se coloca Erasmo:de que a adulação do est i lo ciceroniano 
- ou imitação simiesca, nas palavras de Policiano - redunda, quando 
adoptada por um cristão, numa "intemperantia linguae" 6 9 , que o levava 
a menosprezar o est i lo cr istão, cuja rusti ci tas encobria uma riqueza 
de significação que a urbanitas dos antigos não podia conter 7 0 . 

Ora o que João Fernandes escreve sobre a eloquência, se bem que 
se ofereça de uma forma pouco concretizada, aponta para esta perspecti
va, que ia entroncar, mais longinquamente, em Valia: 

"At ornatus ipse dicendi reprehensus est non scient ia"7 1 . 
Mas ainda por uma outra faceta do conteúdo da carta ao Cardeal 

algo nela ressoa de aparentado com Erasmo e o Ciçeronianus. Trata-se da 
superioridade do bene uiuere sobre o simples bene dicere. A subordina
ção da eloquêntia â pietas era jã uma expressão dessa problemática, que 
percorre toda a doutrina humanista. No entanto, Fernandes não se refere 
directamente ao Ciceroni anus, faltando saber se não tinha presente a se 
guinte apreciação cr í t ica formulada por Luís Vives: 

"Erasmus librum iustum de eo ipso (imitação de Cícero) 
scrips i t iniquitate iudiciorum permotus, in quo multa 
congessit acute conquisita, qui etsi nonnunquam arguta-
tur magis.quam argumentatur,et lud.it postius quam pugnat" . 

Talvez o editor dos Colloquia em Coimbra quisesse evitar pontos de refe
rencia com a enorme polemica que o Ciceroni anus, aparecido na edição de 
1526 do De óptimo genere dicendi , desencadeara, principalmente da 
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parte dos ital ianos , aos quais se juntariam as vozes de outros huma
nistas, como Etienne Dolet, cujo Erasmianus sive Ciceroni anus saiu um 
ano antes da morte do Holandês, e que exist iu na l i v ra r ia de Santa Cruz. 
Não nos parece, porém, que a carta ao Cardeal com que João Fernandes 
prefacia a sua edição dos Colloquia contenha material suficientemente 
definido para fazer dela uma peça da polémica sobre o ciceronianismo 
em Portugal. De resto não era absolutamente necessário invocar a auto
ridade de Erasmo para jus t i f i ca r pontos de vista anti ciceroni anos; um 
le i to r atento dos autores patrTsticos encontraria argumentos para tal 
em escritos de S. Agostinho e S. Ambrósio. De qualquer podo, a verdade 
é que o Ciceroni anus fez parte com os Colloquia do conjunto contra o 
qual os italianos principalmente investiram, alguns dos quais, como Ciu-
l i o Camillo Del mi ni o no tratado Delia imitazione, não queriam crer que 
o que Erasmo escrevia fosse realmente o que ele pensava . 

Nos tempos que antecedem a criação do Colégio das Artes em Coim
bra, Mestre João Fernandes surge-nos,pois, empenhado numa linha de re
novação da eloquência latina através desta edição dos Colloquia de Eras 
mo, revelando uma preocupação que esta na génese deste seu trabalho, 
sob o reitorado de Frei Bernardo da Cruz, nos aparece interessado na 
reforma do ensino da gramática, que enfermaria então de alguns defei
tos devidos ao modo como era ministrado nas escolas de Santa Cruz . 
Nessa al tura, em 1541, já ele dava os seus cursos na Universidade, e 
não no mosteiro crúzio, devendo ter estabelecido nesse momento bons 
contactos com o re i to r , então ainda bispo de Lamego , para poder es
crever ao rei solicitando-lhe que o atendesse para tomar conhecimento 
do estado em que se encontrava o ensino dos "prinçipios da latinidade", 
A resposta régia consistiu em determinar que o re i tor se entendesse com 
o professor de Retórica, em aparente dilatação do tempo, numa época em 
que o monarca já planearia a criação de um Colégio de Humanidades em 
Coimbra. Mas com isto ainda deve relacionar-se a noticia de que João 
Fernandes teria publicado uns El ementa Grammati ces cum adnotationibus 
dedicados exactamente ao príncipe D. João, a quem oferecia também os 
Colloquia. 

Ora a edição dos Colloquia poderia destinar-se, em primeira l e i 
tura, a contribuir para o incremento da latinidade numa altura em que a 
moda do latim de Erasmo chegava também a Coimbra, como ja ficou anotado. 
Ê" preciso atentar em que a preparação do texto foi estimulada pelo re i 
tor Fr. Bernardo da Cruz, segundo o próprio Fernandes o declara no pre~ 
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fácio. E não deixa de ser s igni f icat ivo que o Sevilhano, na segunda par 
te desta carta preliminar a D. Henrique, tente explicar o procedimento 
de Erasmo para com a "superstit io" por meio da invocação da opinião que 
S. Jerónimo expusera sobre o matrimónio. Ora o est i lo hieronimita era 
o modelo que o Holandês tomara para si desde muito cedo; nos anos em 
que fizera sair a edição do Nouum Testamentum, publicara ele uma Vita 
Diui Hieronymi, para a qual transvasou muito do que eram os seus sen
timentos e ressentimentos contra os adversários e onde, na síntese f i 
nal , deixara exarada a seguinte afirmação, anunciadora do Ciceroni anus: 

"Siquidem quid aliud est esse Ciceronianum, quam optime 
dicere, etiam si diuerse dicat? Quandoquidem ipsi Cice
roni secus dicendum foret , si Hieronymus esset. Alias 
dicendi virtutes mireris in a l i i s . . . " ^ 

Por aqui se vislumbra já um pouco de como João Fernandes inter
pretava os Colloquia: um texto destinado o ensino do lat im, com uma 
parte de util idade para a formação moral e religiosa especialmente 
adaptada ã juventude. Sem a elas se re fer i r e sem que as tenha inc luí 
do na sua edição, Fernandes pressupõe aceites as explicações que Eras
mo dera no De u t i l i t a t e Colloquiorum. Além disso, fizera uma escolha, 
ao optar pelos Colloquia do Holandês, pois que poderia ter-se dedica
do a editar os de Vives ou os de Cordier 8 0 , virados' mais decidida
mente para a exercitação da língua mediante o recurso ã oral idade^ mas 
sem que avançassem para a área da religiosidade, como sucedia com os 
de Erasmo. 

Separando, como de início afirma, a elegância da sabedoria, João 
Fernandes colocava-se ao lado dos que podiam subscrever o Ciceroni anus, 
em linhas gerais pelo menos. De resto,o recurso a um passo de Qu in t i l i 
ano, que ele mesmo afirma haver já comentado, certamente nos seus cur
sos de Retórica, diz algo das preferências est i l ís t icas do Sevilhano, 
no campo da l i teratura lat ina. Ma verdade, o recurso ã" autoridade de 
Quintiliano traduzia, desde Policiano, a preferência por uma forma de 
expressão em latim susceptível de traduzir, com mais vigor, os senti
mentos do orador. Aparentemente buscava-se um est i lo menos formalizado 
e menos condicionador das particularidades de cada autor; ora fora nes
se mesmo sentido que Erasmo escrevera ó Ciceroni anus. 

Das considerações de Policiano sobre a Oratória de Quintiliano 
estão ausentes as referências ao aspecto rel igioso; fala-se das excelên 
cias cívicas que a eloquência permite ao homem alcançar, mas não se alu 
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de a uma correspondente perfeição na área religiosa. Ora é bem sabido 
como isso constituiu a grande preocupação de Erasmo. A sua doutrina pe
dagógica fundamenta-se nuclearmente na ideia de que a educação conse
gue criar uma segunda natureza, adquirida pela doctrina e pela exerci-
tatio, as quais são capazes de transformar o homem, tendencialmente 
virado para as coisas materiais, num ser virado tendencionalmente pa
ra as coisas espirituais. Trata-se de um esquema suficientemente am
plo e maleável para permitir a adopção de contributos os mais variados, 
o que em parte se relaciona com a impressão de indecisão e até de inde
finição de atitudes que muitos dos contemporâneos encontravam na obra 
erasmiana. 

Ao invocar Quintiliano e ao recusar implicitamente ser ciceronia^ 
no com prejuízo do sentimento religioso, Fernandes estava a sublinhar 
a perspectiva humanista de Erasmo; mas não so de Erasmo, também de to
dos os que então consideravam que a literatura latina pos-ciceroniana-
não era necessariamente "corrompida", mas simplesmente diferente . 
Tal perspectiva não ficava mal nos anos de renovação pedagógica em Coim 
bra. 0 discurso que Arnaldo Fabrício pronunciou na abertura do Colégio 
das Artes, em 1548, realçava a importância das humanidades mediante a 
identificação da natureza do homem com a cultura fornecida pelas artes 
liberais: 

"Et certe nulla est hominum conditio, nulla fortuna, nul-
lus ordo, qui earum ("litterae") usu carere possit. Ete-
nim sive in rerum cognitione, sive in actione versamur, 
sive privata, sive publica negotia gerimus, litterarum 
subsidio nobis opus est" ; 

mas afirmava também um dado anticiceronianismo que, de resto, se arti 
culava bem com a pedagogia dos "bordaleses". Por ele perpassa constante
mente a ideia da importância das boas letras, as letras liberais, não 
sendo atribuído um lugar especialmente destacado S filosofia ou à teolo
gia. Confrontado com um outro discurso posterior de quatro anos, pro
nunciado por Hilário Moreira, que era bom latinista e não de todo alheio 
ãs correntes mais modernas do Humanismo português, verifica-se que, em 
1552, a tónica é posta no contributo das artes liberais para a filosofia 
e a teologia, desaparecendo o vigor que Fabrício colocara na defesa da 

- 83 
eloquência e do ideal dó orator vir bonus , Mas em 1552 os tempos eram 
outros; entretanto três professores tinham sido objecto de processos na 
Inquisição, se bem que sem graves consequências para cada um deles. Em-
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bora motivados, ao que tudo indica, sobretudo por animosidades pesso-
84 ais , nao deixaram de apontar ao meio Coimbrão os limites para a 

aceitação de um dado espírito critico em matéria religiosa. Do lado 
oposto ficava o luteranismo, definido por vezes em termos simplistas, 
como os usados pelo velho dr. Diogo de Gouveia, para quem luteranos 
eram os que sabiam grego ... 

Na época, porém, em que João Fernandes organizava a sua edição 
- e ela deve ter coincidido, pelo menos em parte, com o reitorado de 
Fr. Bernardo da Cruz - ainda não se sentiriam com tanta premência es
ses limites. 0 que então o preocupava era o estado do ensino da lati-
nidade ' . E Fernandes acompanhou a questão de perto, revelando um in
teresse pela actualização cultural que ficara ainda patente na polémi
ca que, chegado a Coimbra, estabelecera com Rodrigues de Sá e a propó
sito da publicação do Liber de Plátano deste último. 

Nesta base,a apresentação do texto dos Colloquia de Erasmo ao 
meio conimbricense poderia querer explorar a aceitação que então se ve
rificava dos manuais latinos do Holandês. Mas pretenderia ainda dar cum 
primento a um preceito da pedagogia humanista, que Erasmo também fez 
seu, qual era o de que os rudimentos das boas letras deviam ser apren
didos o mais cedo possível. Tais preceitos existem nos Colloquia, no 
De pueris, no De copia, no De octo parti um. Ora estes dois últimos li
vros de Erasmo eram utilizados largamente nas escolas conimbricenses, 
conforme já ficou anotado; para não falarmos nos Adagia, cuja difusão 
e utilização nos meios escolares deviam ser suficientemente grandes pa
ra Vaseu publicar em 1549 um índice prático, 

A questão, portanto, era a seguinte: valeria a pena deitar mão 
dos Colloquia para tais fins pedagógicos, quando entre nos Erasmo já 
começava a ser objecto de certas preocupações, traduzidas na aceitação 
das condenações parisienses de 1544 no Tndice de livros proibidos de 
1547? A resposta de João Fernandes foi afirmativa; mas a carta de 1553, 
em que o Cardeal manda que o livro seja revisto indica que a sua circu
lação teria sido altamente prejudicada pelas restrições que entretanto 
a Inquisição impusera ã sua venda, 

"Attigisset hoc scopum Erasmus..,"; os Colloquia seriam um livro 
perfeitamente aceitável se não contivessem certos exageros que provoca
vam escândalo nos leitores. Mas, eliminados ou modificados estes, eram um 
livro útil para o ensino da latinidade. Mas sõ dela? 

A carta preliminar ao Cardeal Dt Henrique revela um processo cu-
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r ioso de adaptação da f igura — e da obra portanto - de Erasmo de Ro
terdão. Um processo curioso que consiste em defendê-lo no campo em que 
era normalmente atacado, sobretudo desde que Lutero ia afirmando a sua 
vontade de romper def ini t ivamente com a obediência ã ig re ja de Roma. No 
f im de contas, a a t i tude de Fernandes consiste em af irmar o catol icismo 
de Erasmo, para sublinhar então que um l i v r o tão ú t i l como os Colloquia 
podia ser u t i l i zado sob o patrocín io de um príncipe herdeiro e a apro
vação do Inquisidor-mor em Portugal . E as peças desta argumentação se
rão exactamente o ant i - luteranismo de Erasmo que, de acordo com o ed i 
to r de Coimbra, se revelava nos escr i tos contra Lutero, e a morte piedo 
sa que t i v e r a . 

No entanto, tratando-se de um aproveitamento tão benévolo dos 
87 

Colloquia , a defesa de Erasmo motivava, subrepticiamente, uma l i g a 
ção entre a u t i l i dade pedagógica do l i v r o e a ortodoxia do autor , que 
Fernandes j u s t i f i c a v a perante o Inquisidor-mor. E que no ambiente conim 
bricense não julgou mal desta ten ta t iva de adaptação.de um l i v r o tão 
corrente de autor tão erudi to como o Holandês revela-o o facto de os 
dois teólogos encarregados de o analisarem, Frei Paio de Vi lar inho e 
Marcos Romeiro, terem aprovado o edição de Fernandes. Mais: o dr . Afon
so do Prado, professor de teologia desde os primeiros tempos em que a 
Universidade fora t ransfer ida para Coimbra, também aprovou o l i v r o , em 
nome do bispo de Coimbra. E este não era favorável ãs ideias dos here-
j e s . . . 

Não era , porém, a primeira vez que Erasmo era avaliado por este 
angulo. Mesmo em sua vida não fa l t ou quem lamentasse que ele u t i l i zasse 
o seu enorme saber no campo das le t ras em escr i tos que não colhiam os 
aplausos dos homens erud i tos . A Mori a fo i um dos escr i tos assim ju lga 
dos. Budê, por exemplo, desejava que o Holandês se dedicasse a uma obra 
de f i l ó l o g o , a seus olhos mais sé r ia , E, no entanto, Ó o mesmo Budê quem 
se declara entusiasmado com a l e i t u r a do Enchir idion , Outros humanis
tas , como Vives, para r e f e r i r aqueles cuja audiência era maior na Penín
su la , não levavam a admiração por Erasmo ao endeusamento, como sucedia 
em outros meios, cujas expectativas re l i g i osas , e as vezes e s p i r i t u a i s , 
viram nele sobretudo um reformador da devoção, ta l como aconteceu em 
círculos peninsulares que leram as traduções castelhanas de textos tão 
importantes como o Ench i r id ion, a Lingua, e também alguns dos Colloquia. 
Mas evidentemente que ta is l e i t o res não eram os eruditos humanistas, com 
panheiros de o f í c i o . Al ias e exactamente na zona dos círculos eruditos 
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que Erasmo encontra as primeiras oposições agravadas pela questão lute
rana, muitas das quais nascidas no círculo daqueles que eram seus ami
gos. 

0 caso de João Fernandes não cai, naturalmente, na área da his
tória da religiosidade, antes faz parte da historia da recepção da obra 
pedagógica de Erasmo, e em particular dos Colloquia. E talvez valha a 
pena desde já indicar que nele se verifica uma característica, que não 
foi até agora notada: é que Fernandes adapta os textos dos Colloquia 
seguindo não uma outra adaptação anterior como paradigma, mas pautando-
-se pelas censuras da Sorbonne de 1526, publicadas cerca de seis anos 
mais tarde- Isto e, o editor coimbrão parece ter compreendido que as 
medidas limitativas ã circulação da obra erasmiana eram mais inspiradas 
pelo figurino do luteranismo do que propriamente pelo conteúdo dos pró
prios textos. 

No entanto, ao invés do que se esperaria, Fernandes não se refe
re ao conteúdo das obras do Holandês para demonstrar que ele era um au
tor católico. Límita-se a indicar, como aspectos "católicos", o facto 
de haver escrito livros contra Lutero e de ter tido uma morte digna de 
homem piedoso. Mas a verdade é que, procedendo deste modo, Fernandes 
evitava referências as doutrinas erasmianas, quando sabia, tão bem como 
o Inquisidor, que o argumento do anti-luteranismo do Holandês não fora 
valorizado pelos teólogos portugueses em Valladolid. Por outro lado,con
vém anotar que o facto de um livro se dirigir contra uma heresia podia 
não ser razão suficiente para a Inquisição autorizar a sua circulação; 
foi o que sucedeu com as censuras de príncipe Alberdo Pio de Carpi, cu
jas anotações a Erasmo, saídas em 1532, foram proibidas pelo Index pa
risiense de 1544 e, como tal, incluídas no Rol português de 1547 89, De 
igual modo, a tradução castelhana do mesmo texto foi proibida de circu
lar em 1536, sob o argumento de que estava mal traduzida, se bem que outra 
razão residisse na acalmia que então se verificava por parte de Roma 

~ 90 
em relação ao Holandês , 

Mas, sem embargo das intenções que se poderiam inferir e das con
clusões que se poderiam retirar dos dois argumentos adiantados em favor 
de Erasmo, João Fernandes tinha ainda em mente um outro, situado agora 
na zona da religiosidade. Na verdade deixara antes sugeridas que a im
portância do latim na formação do príncipe, quer a utilidade dos Collo
quia nessa area. Existia, porém, um princípio doutrinário de todo o Hu
manismo que impunha que o estudo das línguas antigas não se destinasse 
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a alcançar o que se poderia chamar uma competência linguística , mas 
a proporcionar os meios necessários para a prossecução dos objectivos 
pedagógicos. Em todos os programas de estudos, a começar pelos de San
ta Cruz, bem como nos planos de estudos, incluindo os de Erasmo, tal 
preceito está no núcleo do pensamento pedagógico dos seus autores. Fal
tava, pois, a Fernandes sublinhar essa outra faceta, a que se relacio
nava com as implicações religiosas da obra. 

E o raciocínio continua a ser idêntico ao que já se delineou: 
era opinião geral de homens eruditos e de teólogos que Erasmo fora um 
homem de grande ciência literária e erudição; desta forma, as acusações 
de ignorância que os teólogos da Sorbonne lhe lançaram eram injustas, 
como o Holandês deixou evidenciado no prefacio ãs suas Déclaratiónes; 
desta forma, desde que se expurgasse ou corrigisse o texto e, conse
quentemente, se esclarecesse o pensamento do autor, tendo como padrão 
ou norma os pontos censurados pela Faculdade de Teologia parisiense, 
podia perfeitamente considerar-se ortodoxo o restante e, portanto, 
aceitável pelos critérios do Santo Ofício, a que presidia o cardeal 
D. Henrique. Mais ainda: Fernandes, com sinceridade ou não pouco im
porta, partia do princípio de que as censuras parisienses diziam res
peito unicamente aos passos censurados, mas não tinham incidência so
bre outros ou sobre o conjunto dos COlloquia. Era esquecer um pouco ra*-
pidamente as posições que a Sorbonne tomara ja contra os Collóquia, e 
que o velho dr. Diogo de Gouveia se apressara a comunicar com regozi
jo ao rei. 

Para sublinhar este aspecto, não havia melhor processo do que 
salientar como Erasmo se esforçara sempre por combater á superstitio e 
que teria alcançado esse objectivo se, nessa sua preocupação, não hou
vesse ultrapassado certos limites de prudência. Eis o ponto de vista 
do editor de Coimbra. 

Assim, se ê certo que João Fernandes escreve que Erasmo parece 
realmente de vez em quando desrespeitar o sentimento religioso, á pie-
tas, acrescenta de imediato que tal se explica pela sua preocupação em 
combater a superstição. E, para sugerir ao leitor em que medida se de
via entender o esforço de Erasmo no combate a superstitio, Fernandes 
ensaia a seguinte comparação: 

"Nam quemadmodum difficilis est interdum matrimonio Hie-
ronymus, dum illi, ut par est, praefert uiroinitatem, 
sic Erasmus pietatem laedere uidetur, quo maqis studet 
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ext i rpare superst i t ionem" 
A comparação entre Erasmo e S. Jerónimo não era pac í f i ca , como havemos 
de anotar. Por agora hã que chamara atenção para o facto de esta invo
cação de Jerónimo poder evocar num l e i t o r mais atento um passo do En
comium matr imoni i , onde Erasmo, refer indo-se aos muitos louvores que 
nos "magnis voluminibus priscorum patrum" se encontram sobre a v i r g i n 
dade, refere o caso pa r t i cu la r de S. Jerónimo, que a admirava de um 
modo ta l que por pouco chegava a u l t r a j a r o casamento: 

"quorum Hieronymus adeo miratur earn, ut non mui turn abs i t 

a contumelia matr imoni i , e t ab Episcopis orthodoxis ad 
93 palinodiam s i t i n v i t a t u s " . 

0 paralelismo e grande e nada obstar ia a um conhecimento d i recto deste 
passo por parte de Fernandes, sabendo-se que o Encomium matrimónii f o i 
largamente divulgado mesmo como cap. XLVII do De conscribéndis Epi s to 
l l ' s , tendo sido traduzido para castelhano em 1528 e tendo dado origem 
a uma larga polemica em que se evidenciou Alberto P io , príncipe de Ca *-
p i , cujas censuras a Erasmo parecem te r sido conhecidas de Fernandes. 
Todavia, o parentesco torna-se evidente em relação a este outro t recho, 
agora pertencente ao prefacio das Declarationes do Holandês ãs censuras 
sorbónicas: 

"Videmus quo fe ra tu r interdum Hieronymus amore v i r g i n i -
t a t i . Dicas eum minus quam par est t r ibuere matrimonio. 
Contra qui impense laudat matrimónium, v ix e f fug ie t quin 

94 a l i cub i videatur derogare v i r g i n i t a t i " 
Anote-se a proximidade das f rases, reforçada pelo "ut par es t " de Fer
nandes, tão vizinho do "quam par est " de Erasmo. 

A reacção contra a superstição faz parte de um movimento mais 
vasto que assinala os séculos XV e XVI: a desconfiança dos meios cultos 
perante vários aspectos da expressão e formas da sensibi l idade r e l i g i o 
sa da população c r i s t ã 5 . Esta a t i tude exprimia-se também sob outras 
vestes, como a que resultava da adopção, em doutr ina l i t e r á r i a , do horacj 
ano odi profanum úulgum, além de que, noutro plano, r e f l e c t i a a prepon 
derancia crescente da cidade como polo cu l tu ra l crescente, movimento a 
que o Humanismo esteve l igado no plano da evolução h i s t ó r i c a . Por isso 
mesmo, o movimento humanista contra â supers t i t i o correu em conexão com 
o reforço da re l ig ios idade e de um cr is t ianismo ardente que os meios 
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mais cultos, precisamente os humanistas, conheciam. 
Em Erasmo, o sentido da palavra supersti tio não aparece rigorosa

mente definido, como de resto é frequente em relação a certos conceitos, 
que nunca chega a delimitar com cuidado,tal vez por uma atitude mental 
a quem desagradava o definitivo onde ele não podia existir. Apesar dis
so, hã um núcleo ideológico e doutrinário a que mais ou menos claramen
te se refere sempre que usa a palavra. 

Supersti tio é termo frequente na pena de Erasmo. 0 facto não cau 
sa estranheza, pois que se trata de vocábulo corrente nó De Doctrina 
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Christiana de S. Agostinho . Por meio dele, o Holandês, como aliás 
muitos outros humanistas, traduzia o que, em termos gerais, se poderia 
reduzir a fa l ta de sinceridade ou de sentimento rel ig ioso, expresso na 
solicitação para com atitudes, actos e formas religiosas que, enquanto 
ta i s , podiam não assumir significado esp i r i tua l . 

0 combate ã idolat r ia e ã superstição fora preocupação dominan
te nos primitivos autores cristãos, compreensivelmente pela necessidade 
que sentiam em def in i r fronteiras rigorosas entre o paganismo e a nova 
doutrina c r is tã . No tempo do Humanismo, porem, tal objectivo deixara de 
ex i s t i r , mas os esquemas patrísticos eram facilmente adaptáveis a situa 
ções supostamente paralelas, reforçado que era o sentimento de materia
lidade e ignorância doutrinária das populações de grande parte da Euro-
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pa de então , 0 evangelismo, na sua tendência para previlegiar a l e i 
tura da Escritura como fonte doutrinal quase exclusiva do crente, acen
tuava evidentemente esta tendência, que se exprime em variadíssimos lo 
cais na obra de Erasmo. 

Bem se pode dizer que 0 Encomium Moriae foi o texto em que; Erasmo 
representava, a traços mais ní t idos, a larga superstição humana, agar
rada ao suposto valor do mundo terreno, que a Loucura tão persuasivamen 
te parecia elogiar. E claro que o Holandês usava aï de um processo i r ó 
nico que não era inédito, mas que permitiu que a ohri ta obtivesse uma 
aceitação muito maior do que ele esperava. Mas se quiséssemos s i n t e t i -
sar a obra de um homem tão d i f í c i l de sintet isar como Erasmo, podería
mos indicar o Enchi r i di on mi 1i t i s chri s t i an i , como contraponto da Mori a, 
no que diz respeito a esta questão da superst i t io. 0 Enchiridion preten
de servir como manual ou arma de que o cristão se servir ia nessa luta 
incessante que e, no fundo, a vida terrena. 0 exemplo máximo desse dra
ma cristão foi ele busca-lo a Job, que invoca logo ao abrir do l i v r o , 
para relembrar 0 uigilandum esse in Uita, ou, por outras palavras, que 
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se torna necessário que o cristão esteja atento as ciladas do mundo teir 
reno e que evite a superst i t io. Por aqui passava uma larga faixa de 
coincidincias de Erasmo com outras correntes espir i tuais ou somente re
ligiosas anteriores e daqui nasceram muitas das confusões que, talvez 
sem querer, o Holandês veio provocar. 

Erasmo não chega a fornecer uma definição de superstição; exem
p l i f ica-a, sugere-a, esboça-a conforme os temas ou as oportunidades, 
mas não a define, atitude de resto muito própria da sua personalidade. 
Não surge, portanto, nele uma definição como a que podemos encontrar 
num autor que, nos anos em que Fernandes preparava a sua edição dos Col-
loquia, editava em Coimbra um tratado sobre a educação do príncipe: 

"La primera cosa q para ser perfecto en deuociõ ha de 
tener (o principe) sera huir de ser supersticioso: cuyo 
vicio cõsiste en exceder en hazer reuerëcia diuina aquiê 
no se le deue o en hazer i l l i e i tos y prohibidos modos de 
re l ig ion. " 9 8 . 

Superstição como vicio ou formas de religiosidade i l í c i t a s , evidentemen_ 
te que aos olhos da ortodoxia: os contornos desta noção delineiam-se no 
plano da autoridade eclesiástica — Francisco de Monçõn elogiaria no 
mesmo l i v ro a função da Inquisição — , o que não sucede em Erasmo, on
de o l imi te a par t i r do qual a superstição ex is t i r i a Õ extremamente flui_ 
do e coloca-se no julgamento in ter ior de cada um. Daí a importância do 
aperfeiçoamento inter ior e de o cristão se conhecer a si mesmo. 

Um dos passos mais claros em que Erasmo o esboça o conceito de 
superstit io é aquele da IV regra dó Enchiridion em que afirma que o c f i £ 
tão se torna supersticioso quando assume atitudes religiosas que lembram 
as dos antigos pagãos ou, então, a solicitude com que os Judeus se apega
vam ao cumprimento da l e i , com o pressuposto de que ai se concentrava a 
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vida espir i tual . Ora a espiritualidade de Erasmo baseia-se exactamen
te na oposição dialéctica entre o material e oesp i r i tua l , entre a carne 
e o espí r i to , entre a letra e o mistério que ela envolve . A matriz 
paulina desta concepção parece evidente, mas hã que sublinhar a reduzi
da simpatia de Erasmo para com a mística, se bem que os Collóquia não 
deixem de fornecer também aspectos místicos , De qualquer forma, o 
Holandês não subscreve uma espiritualidade devocional que se apegasse 
demasiado a formas definidas, que funcionassem como espartilhadoras do 
interioridade do cristão. 

Erasmo, a certo, indica uma via? S, Paulo, exactamente o apostolo 



136 

mais f i lósofo do Evangelho e, portanto, aquele cuja doutrina exigia mais 
solida formação cultural para ser interpretada. Daí a importância a t r i 
buída ao estudo das línguas antigas e ã formação l i t e r á r i a , isto é ao 
Humanismo, que, de muito cedo, cativou o Holandês 1 0 2 . 

Normalmente Erasmo distinguia entre superstição simples e uma ou
tra mais refinada e mais hipócri ta, em seu modo de ver 1 0 3 . A primeira 
exemplifica-a ele nas atitudes religiosas do povo ignorante, que não 
condenava em absoluto, ciente de que a ignorância e o atraso cultural 
e doutrinário das populações oferecia um panorama geral na Europa 1 0 4 , 
manifestando-se em formas de sensibilidade bem pouco "cr is tãs" , em quê 
o grotesco, o monstruoso, o horrível eram ingredientes constantes 1 0 5 . 
Na verdade há em Erasmo uma repulsa inst int iva por formas grotescas da 
vida quotidiana dos seus concidadãos, faceta que traduz nas descrições 
exemplificativas que faz de certos aspectos desse modo de viver. E é 
curioso que nesses momentos ele recorre a um vocabulário mais pitores
co, como sucede na Praeparatio ad mortem, ao refer ir-se aos frequenta
dores de bordéis, aos embriagados e a esse mundo de certo modo sórdido, 
numa descrição em que mistura aspectos da sua própria experiência pes
soal. Atente-se, porém, que não é propriamente uma intenção "real ista" 
a que o move nestes casos, como já deixámos esboçado mais atrás, mas o 
recurso a um processo tradicional que consistia em avivar as cores do 
mundo terreno, entendido como o mundo dos sentidos, para os contrapor 
ao mundo espir i tual ° 6 . Contudo em Erasmo há uma subtileza, ou melhor 
um sentido da psicologia do comportamento dos homens que o leva a mati
zar por vezes o radicalismo desta oposição entre o corporal e o esp i r i 
t ua l , sobre que se construiu muita da mística cr is tã . Desta maneira, o 
Holandês l imita as conotações pejorativas que o termo supers t i t io com
portava, pelo menos sob a perspectiva c r i s tã , quando aplicado ao caso 
dos incultos, dos rOsticos, da plebe. Mas já se torna intransigente 
quando passa a aludir àqueles que jogam com as coisas espiri tuais nos 
mesmos termos com que tratam das materiais: 

"Ergo non tarn reprehendendum istiusmodi facere quam 
perniciosum in e is , consistere atque i n n i t i . Tolero 
infirmitatem, sed cum Paulo viam demonstro excellen-
tiorem." 107. 

Esta atitude prudente, que de resto não era exclusiva dele, e 
que tanto caracterizou o seu pensamento principalmente depois do surgia 
mento das críticas e polémicas cada vez mais violentas contra si, expri 
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me a sua preocupação pela concórdia e pela j>ax e torna-se, portanto, 
mais patente nos últimos anos da sua vida, época em que, além da Prae-
paratio ad mortem, publica o De amabile Ecclesiae concórdia. Ora é exac 
tamente por essa altura que, escrevendo a Sadoleto, que lhe terá obser
vado que parecia condenar a veneração dos santos em imagens e pinturas, 
afirma que nunca o fez, e que pelo contrário o que sempre condenara 
fora a supersti ti o; e na impossibilidade de a definir, exemplifica-a 
com o caso do soldado que antes de se inscrever como mercenário, ajoe
lha em frente de Santa Barbara e recita apressadamente meia dúzia de 

108 preces . Não era nova esta atitude intelectual de Erasmo, pois que 
remonta,no que respeita ao culto dos santos, ao Enchiridion 109, mas f1_ 
cava a meio termo entre a valorização indiscriminada de tais formas de 
religiosidade e a sua condenação radical, como sucedia em 1536 na 
Institutio christianae religionis de Calvino . 

0 âmbito da superstitio estendia-se, porém, a outras zonas. Na 
carta em que dedicava a obra de S. Hilário, recorda, a propósito do que 
era o Espirito Santo, que 

"Olim fides erat in vita magis quam in articulorum pro-
fessione" 

e que o incremento dos "artigos" foi exactamente acompanhado da dimi
nuição de fé e do esfriamento do amor de Deus: 

"Creverunt articuli, sed decrevit sinceritas: efferbuit 
contentio, refrixit charitas" . 

A preocupação pelo formalismo significava, a seus olhos, uma maneira de 
praticar á superstitio em que cairá a Cristandade no seu tempo. Daï a 
necessidade de invocar os antigos cristãos, aqueles que, de acordo com 
os textos que os humanistas liam sem desconfiança quanto a verosímilhan 
ça histórica, haviam vivido na idade do ouro do Cristianismo,quando tu
do quanto se referia ã fé era mais simples e puro. 0 Holandês afirmava 
isto em tom tão peremptório que não recolhia a aprovação de muitos eru
ditos, sobretudo quando se tratava de homens com uma formação mais es
pecializada do que a dele no campo da teologia ou do direito canónico, 
Refira-se, a título de exemplo, o caso de Martinho de Azpilcueta, que 
n0 Commento ón romance, sem deixar de louvar sempre o muito saber de 
Erasmo, não aplaude as suas conclusões a propósito das procissões, que 
o Holandês considerava toleráveis na medida em que "como menor mal para 
quitar otros mayores fuerõ introduzidas", enquanto o canonista de Coim
bra achava que eram um "gran bien q de suyo son" , 
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Este esquema humanista erasmiano, porque assentava largamente na 
função da cultura adquirida atravis dos estudos das "humaniores litte-
rae", denunciava o carácter erudito dos seus proponentes reflectido ain
da no facto de que o lugar que na vida monástica era preenchido pelo 
desprezo e fuga do mundo aparecia agora ocupado pelo estudo, pela lei
tura, e reflexão, pelo sossego na livraria, pela passagem do livro a 
categoria de companheiro quando não de confidente, pelo afastamento da 

" l io 

vida buliçosa da corte ou da cidade . Enfim, a libertação dos assun
tos mundanos, que em termos religiosos conduzia ã ascese ou por ela t i 
nha que se processar, entenderam-na os humanistas preferentemente como 
uma libertação dos encargos materiais que a vida "pol í t ica" empenhada 
necessariamente acarretava. Dai, em parte, o apego humanista ao estoi
cismo, a importância de Cícero neste campo, a importância da f i losof ia 
estóica na afirmação da ordem racional do mundo e da posição que o ho
mem aí ocupava. Mas daí também a importância enorme de uma outra ver
tente, de cariz agostiniano, tendente a acentuar a miséria humana e a 
problematizar a "dor" c r is tã . 

Erasmo sentiu muito agudamente qual a função da dor de Cristo, 
parte integrante do que ele denomina por "philosophia C r i s t i " , como se 
veri f ica no início do Enchiridion e no último diálogo incluído nos Col-
loquia em 1533, o Epicureus . 0 sentido de superstit io tinha também 
a ver com esta materia, mas traduzia pontos de vista que provinham da 
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tradição anterior , visto que, sobretudo nesta Idade Média terminal, 
se frisava que o ensinamento e o exemplo de Cristo impunha ao cristão 
a preocupação constante com os últimos f ins do homem. Erasmo, que fez 
os seus primeiros estudos na área da "devotio moderna", recebeu prova
velmente dela a ideia que a "devotio" para ser "moderna" exige o estudo, 
não podendo satisfazer-se, portanto, com o nível meramente popular da 
pietas . A voga medieval que os movimentos proféticos e as correntes 
"puristas", minoritárias é certo, e as in ic iat ivas - que âs vezes não 
passavam de tentativas - reformistas da vida religiosa conheceram des
de o see. XVI e por seu turno uma outra manifestação de um dado mal es
tar na sociedade cr is tã , a que, em certas zonas, a expansão marítima 
virá trazer alguma solução na abertura ao campo do apostolado, de que 
os Jesuítas compreenderam a importância. 

Ora o c r i té r io erasmiano para a determinação da superstit io as
senta essencialmente na ignorância, mas incluía também a cr í t ica ao ex
cesso de ciência escolástica ou f i losó f ica . Na verdade, adoptando a dis 
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tinção agostiniana entre sabedoria e ciência , Erasmo subscrevia a 
sentença paulina do "scientia inflat" inúmeras vezes invocada não em 
defesa da falta de estudo, mas a favor da necessidade de afastamento 
das disputas e questiúnculas em que as escolas se envolviam, deixando 
de parte o sentido do mistério da palavra divina, que sõ a alegoria 
podia evidenciar. 

0 exagero da ciência humana conduzia ã curiositas, outro tipo de 
superstitio de larga tradição medieval e monástica. Mas, adverte o Ho
landês na Paraclésis, ha uma curiósitás pia, própria do cristão, que o 
impulsiona para o "novum et admirabile genus philosophiae" que consis
te na meditação do próprio mistério da figura de Cristo. Ao lado desta, 
ou para além desta, havia a curiósitás impia: 

"Quod datur videre, pronus exosculare, quod non datur, 
tamen opertum quicquid est adora procul ac venerare. 

118 
Absit impia curiositas." 

Chegase, assim, a um núcleo mais restrito e, por conseguinte, mais den 
so do conceito de superstitio em Erasmo, Por tal palavra designava o in 
teresse ou simples atenção do cristão a tudo o que representasse um deŝ  
vio das suas preocupações relativamente ao tema central da vida: a ima
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gem de Cristo , por outros termos: a imitatio Christi, uma imitatio 
Chisti. Algo de distinto da superstição entendida como afastamento das 
normas criadas e sustentadas pela tradição e pela autoridade da Igreja, 
como se referiu em cima a propósito de Francisco de Monçon, 

Desta maneira, em Erasmo superstitio equivale, em última analise, 
ao contrario de imitatio Christi, e, portanto, de pietas e de fides. A 
superstição transformase, assim, em índice da negação de vida cristã, 
pelo menos na linha do pensamento de S. Paulo, Ora, para alem de outras 
fontes, Erasmo podia colher esta importância concedida ao Apostolo não 
sõ em John Colet, mas ainda em Lorenzo Valla, cujas Adnotationes ao No

i o n ■
 L ■ ■ ' 

vo Testamento descobriu e editou . 
E evidente que uma larga margem de indefinição ou pelo menos de 

generalidade subsistia em tudo isto, o que alimentou a sensação de inde
cisão de que Erasmo foi acusado, sobretudo a partir dò agravamento da 
crise luterana. Exemplos dé superstitio? Ele forneci aos a cada passo, 
embora a preferência recaisse sobre os frades; são eles, na verdade, 
as figuras em quem mais nítida se manifesta a antinomia entre a pietas 
e a superstitio, 0 monacato não era já uma forma de dedicação a um sen
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timento religioso, mas um género de vida terrena: "Monachatus non est 
121 

pi etas, sed vitae genus" era a frase do Enchiridion que resumia bem 
toda a questão para Erasmo e seus seguidores. Em tempo de denúncia do 
modo de vida observado em muitos conventos  e os de mulheres pareciam 

122 
chocar de forma especial  a figura do frade oferecia larga maté
ria satírica, que os adversários romanos do Holandês assimilavam ã sa 
tira e condenação da própria instituição pelos luteranos, pensamento de 
que ele se defendeu sempre. A Erasmo não reputava buscar no monaquismo 
antigo o modelo de perfeição cristã ou apontar Jean Vitrier como um se
gundo Orígenes , na medida em que se tratasse de sublinhar que a vi
da cristã devia fundarse num contemptum mundi, que animava esses mon
ges. 

0 movimento multifacetado de renovação religiosa que o sec. XV 
legara ao seguinte havia criado uma sensibilidade extremamente apurada 
nesta zona da doutrina cristã. Não se tinha visto, em anos em que João 
Fernandes andava ainda por Castela, Lutero ser defendido porque repréen 
,. 124 *~ 
dia os maus costumes dos frades? Nao se havia assistido a um saque 
de Roma, que aos olhos e ãs intenções segundas de muitos parecera ver
dadeiro castigo divino contra uma cidade que exemplificava largamente 
a superstitio no apego a vida terrena? Não aparecia a sensibilidade re^ 
ligiosa das populações demasiado afastada da doutrina cristã aos olhos 
dos exigentes leitores da Escritura? Não implicava esta situação um cuî  
dado pastoral maior, a exigir dos bispos uma presença junto dos crentes 
que estava longe de se verificar e, concomitantemente, um esforço, que 
foi muito grande, de estabelecer o mínimo doutrinário que o catecismo 
divulgara? Enfim, não se alimentava o relaxamento espiritual dos cris
tãos com a profusão de indulgências e outros processos que, na sua di
vulgação, germinavam o paganismo e o judaismo? Não predominavam na vida 
dos cristãos demasiados sintomas de idolatria e de maqia ou simples cren 
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dice? Nessa direcção se deveria 1er o passo da Ingirísitio, posto na 
boca de Barbati us; 

"Sed syncero affectu totam fiduciam ac spem in ilium vnum 
transfero, detestans Satanam omnemque idololatriam, et 
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quicquid est artium magicarum" 

Qual a resposta de Erasmo? Qual a sua receita, ele que a cada pa£ 
so gosta de utilizar a imagem do medico para a aplicar aos assuntos es
pirituais? Como combateu ele a superstitio, para retomarmos o argumento 
de João Fernandes a favor dos Colloquia? Não e fãcil encontrar a "receita" 
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erasmiana para tal doença. No entanto não faltam as indicações, como as 
que apontam ao cristão a le i tura do Evangelho, a meditação sobre as 
Epístolas paulinas, o exemplo dos autores morais antigos, entre cujos 
escritos sobressaia o De Of f ic i is ciceroniano e os Moral ia de Plutarco. 
Mas Erasmo não oferece ao cristão um tratado sistematizado e metodica
mente organizado, como seriam os Exerci t ia sp i r i tua l ia inacianos. 

Cri t ica as indulgências, mas não deixará de esclarecer que 
"Ego ut nolim in totum damnare Pontificas relaxationes, 
i ta tu t ius , arb i t ror , plenam delictorum remissionem a 
cari tate et a Christi misericórdia sperare, quam a diplo-

1? matibus humanis. Si caritas absi t , quid prodest bulia?" 
0 trecho faz parte da Exomologesis sive Modus confitendi e reporta-se ã 
questão do valor inerente ãs obras humanas e, portanto, 5 penitência.Mas 
a pergunta f inal e bem sintomática da maneira de proceder de Erasmo: i n 
sinua mais do que propõe. Fica, desta f e i t a , um largo campo para a i n i 
ciat iva pessoal, muito do seu agrado e dos círculos que nele encontra
ram uma resposta que algum metodista não poderia oferecer. Por aqui tam
bém teve de passar parte da reacção eclesiástica a Erasmo, na medida em 
que esta sua atitude conduzia a um relaxamento da função do sacerdote 
junto da vida espir i tual do f i e l . 

Ora os Colloquia, quer pela sua natureza quer pelos circunstancia^ 
lismos que foram condicionando o seu aparecimento e a sua génese, d i f i 
cilmente poderiam oferecer um corpo sistematizado de preceitos para os 
cristãos do tempo de Erasmo. Talvez que sÕ a Confabulatio p ia, que é em 
parte uma"inquisitio" como depois sera a Inquisi t io de fide em 1524, 
apresentasse um corpo de regras mais ou menos organizado sobre o compor
tamento do jovem cristão piedoso, sobre a sua maneira de preencher o 
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tempo do dia , entendido como fragmento de esse outro tempo de espe
ra mais longo que e a vida, a par de uma grande prudência nas atitudes 
exteriores respeitantes ao sentimento rel ig ioso, traduzida também numa 
atitude de mediana cr í t ica aos aspectos que a tradição e autoridade da 
Igreja haviam fixado em doutrina. Assim, a pergunta "Quid ig i tu r est 
re l ig io?" , responderia o jovem Gaspar; "Est purus cultus numinis, et 
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obseruatio praeceptorum illius" . Onde terminava essa puritas e come 
? a v a a supértitio é que § a mais difícil de estabelecer por meio de 
uma regra rigorosa. E certo que a mesma personagem indicava uma via, a 
do evangelismo: 

"Ego quod lego in sacris literis et in Symbol o quod dici-
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tur Apostolorum, summa fiducia credo nee v l t ra scru-
tor» 1 3 0 , 

mas não deixa de acrescentar que, em torno deste núcleo, outras fontes 
se poderiam juntar, mesmo da tradição cr istã extraescri turária: 

"Si quid tamen receptum est vsu populi Chr is t iani , quod 
non plane pugnet cum sacris l i ten 's , hactenus seruo, ne 
cuiquam sim offendiculo" 1 3 1 . 

A confusão entre o cristão e ele mesmo Erasmo, ou a incapacidade de se 
dist inguir biograficamente e psicologicamente do conjunto de pópulus 
christ ianus, levavam-no quase sempre a matizar certas afirmações de pnn 
cïp io, mormente nos casos em que entravam em acção a pietas e a relação 
com a autoridade ecles ia l . 

Outros textos dos Colloquia apontam para esta imagem do bom c r i s 
tão piedoso, uma imagem conseguida mais por meio de pinceladas largas e 
impressionistas do que pela nit idez dos traços. 0 Cónuiúium réligiòsum 
e, a esse respeito, um dos mais s igni f icat ivos textos de Erasmo, todo 
ele sublinhando que a pietas Christiana era fundamentalmente uma pietas 
dócta, que, por sua vez, implicava uma doctri na pia 1 3 2 . 

Nestas circunstâncias, a que aludir ia João Fernandes na carta-pre 
facio ao cardeal D. Henrique, quando realçava o papel do Holandês na l u 
ta contra á supérstit io? Estaria ele a pensar naqueles passos de Erasmo 
em que surge a palavra supérsti t io ou o adjectivo supertitiósus com uma 
significação que os situa mais no foro íntimo do cristão do que em actos 
comprováveis por terceiros, como preferia Azpilcueta por exemplo? São 
trechos em que o termo desencadeia conotações no campo da "peruersa vo
luntas" , que representa sempre uma prepotência in ter ior sobre a ten
dência natural do cr istão: 

"Tantum i l los non approbo, qui superstiose s ib i persuase-
runt eum diem fore parum faustum, nisi fuer int eum auspi-
cati a missa" 0H? 

E" possível, mas no laconismo da frase do editor de Coimbra acerca de 
Erasmo como inimigo da superstição torna-se d i f í c i l indicar com rigor 
a que zona semântica ele se refere, Poderia,i certo,argumentar junto do 
Inquisidor a favor de Erasmo na base de um conceito indefinido dé supers-
t i t i o , que tendia a ident i f icar-se com exagero propositado, como decor
re do passo seguinte, pertencente ao colóquio Alcumista; 

"Nouerat i l le Balbinum esse vi rum pi um, in nonnullrs pe-
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ne dixerum supersti ciosum" , 
Podia aceitar D. Henrique que um homem piedoso fosse supersticioso? Não 
ia contra ta l desconexão doutrinária o parecer do canonista Azpilcueta? 

Sem ser possível determinar com clareza o que João Fernandes ha
veria de entender por súpersti t io para usar o termo no prefacio, é no 
entanto possível suspeitar que lhe atribuísse um significado proximo de 
impudentia, cujas conotações indicavam um outro horizonte intencional. 
Ha na verdade um passo de um dialogo totalmente reformulado pelo editor 
de Coimbra que nos permite sugerir ta l l e i tu ra . Trata-se de colóquio so
bre os votos, que Erasmo caracterizara como temeré susceptfs e Fernan
des, inversamente, como pie sUscéptis : 

"Caeterum insignis cuiusdam impudentiae est, i l i a voca-
re in dubium quae iam multorum saeculorum consensus con-
f irmauit" 1 3 6 . 

0 termo ímpúdéritia entra na area semântica do erasmiano súperst i t io, 
mas e portador de uma carga s igni f icat iva muito mais actuante, A defesa 
que no passo transcrito Fernandes faz da tradição não se ajusta ã posi
ção cautelosa do Holandês antes exposta. Al ias, o editor coimbrão terS 
sempre o maior cuidado em valorizar o peso da tradição ecles ia l , como 
neste outro passo do Conui uium reiiqiosum, em que modificou o texto o r i 
ginal : 

"Haec omnia non sunt Christiano negligenda, quando et 
tempori seruiendum est, et maiorum i n s t i t u t i s " 1 3 7 , 

Mais do gué súperst i t io, trata-se da questão do respeito para com os 
preceitos da Igreja e a autoridade que ela estabelecia para alem do que 
estava doutrinado na Escritura. 0 Holandis evitava valorizar esp i r i tua l 
mente esta linha tradic ional , o que ficava patente na diferençarque es
tabelecia entre "credo in sanctam Ecclesiam" e "credo sanctam Ecclesiam". 
E" possível que se tratasse de uma subtileza de interpretação, e assim 
parece ter pensado o próprio João Fernandes quando aproveita o texto 
primitivo de "credo sanctam Ecclesiam" e lhe acrescenta pura e simples
mente a preposição i n . Com este procedimento, o professor de Coimbra 
deixava l i v re o sentido da frase erasmiana "Si quid tamen receptum est 
vsu populi Christ iani" JO para o que poderiam ser as crendices popula
res, com o cortejo de adorações de santos e de relíquias, imagens, pro
messas, peregrinações que, aos olhos do Holandis, significavam o inver
so da piedade cristã,. 

Não quer isto dizer que João Fernandes não reconhecesse os per i -
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gos que tais formas de religiosidade ofereciam para quem pretendesse 
acentuar o vector in ter ior is ta da vida c r i t ã , mas traduzia simplesmen
te a pretensão de evi tar que a c r í t i ca erasmiana a tais coisas fosse 
identificada com a propaganda luterana. Na verdade, tudo indica que, no 
espír i to de Fernandes, a superstit io estava próxima do luteranismo, se 
é que este não era uma forma daquela. Poderia ser pelo menos essa a im
pressão com que haveria de f icar o l e i t o r , ao encontrar no texto um pa
rentesco imediato entre o esforço erasmiano - o studium - em "ext i r -
pare superstitionem" e a sua fidelidade a Roma, patenteada na oposição 
a Lutero. 

A aproximação dos dois pontos de vista não era acidental. Na d i 
visão religiosa que, em tempos da preparação do Concílio de Trento, se 
acentua cada vez com mais nit idez entre o partido de Roma e o de Lutero 
e seus seguidores, a tese de que a cultura e saber l i t e rá r io eram neces
sários para o esclarecimento da doutrina c r i s tã , e portanto para o refor 
Ço da fe , era defendida pelo lado romano. Isto equivalia a colocar Lute
ro no campo da ignorância ou da barbárie, contra o qual o Humanismo des
de cedo lutara. Procedia-se, assim, a uma renovação da ideia de barbari -
es, que ficava vizinha da de superstit io 1 3 9 . Ora a figura de Erasmo im-
punha-se nesse campo, tanto pelo saber imenso que lhe reconheciam e ate 
adulavam, como pelo facto de se haver colocado, tant bien que mal, do 
lado de Roma na questão luterana. A tal referira-se já em 1531 André de 
Resende, no Encomium Erasmi: 

1 Annon 
(censor, amare t i b i loquimur) conatus Erasmi 
hoc agit a l t i loqu i ut pietas in numina recto 
ordine plus uigeat uanaque superstitione 
reiecta uere pia s i t plebecula?..." 1 4 0 

Aqui reside, ao que se nos afigura, o cerne do próprio Humanismo, 
no princípio de que o sentimento religioso não se resume a fé - a sola 
f i d e s - > mas implica uma dedicação que se manifesta nos actos cristãos; 
estes deveriam ser de sobremaneira a lei tura e meditação dos textos onde 
a palavra esta registada ; o que não deixava de ser também uma velha 
intenção da teologia monástica do séc.XII. Situação de equil íbr io extre
mamente d i f í c i l de se manter era esta, entre uma vertente que acentuava 
a primazia da formação l i t e rá r ia perfeita - e l a vinham os ciceronia-
nos - e uma outra vertente que negava a necessidade da formação l i t e rá 
r ia e cu l tu ra l , sobretudo para a ciência teolSgica ou para as vias con
templativas - e apareciam as correntes de cariz ascético ou místico 
que, reduzindo a sabedoria cr is tã a um mínimo possível, alcançavam ne-
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cessariamente o público mais largo e menos culto. Não será, pois, de eŝ  
tranhar os termos aparentemente menosprezadores com que os humanistas 
se referem ã massa ignorante dos crentes. Erasmo tocou o tema em vários 
momentos, como naquele célebre passo da Paraclesis, onde deixa esboça
da a visão grandiosa de toda uma cristandade formada na leitura do Evan
gelho, de maneira que, então, ele se pudesse transmitir,fosse pela tra
dução fosse pelo exemplo moral dos próprios cristãos, aos Turcos e Sarra
cenos: 

"Optarim, ut omnes mulierculae legant euangelium, legant 
Paulinas epistolas. Atque utinam haec in omnes omnium 
linguas essent transfusa, ut non solum a Scotis et Hiber-
nis, sed a Turcis quoque et Saracenis legi cognoscique 

. 142 possint , 
programa que foi interpretado como tradutor das coincidências erasmia-
nas com Lutero; no entanto, programa exigente era este, mais adaptável 
a pequenos círculos eruditos do que a massas populacionais .E de recor
dar que, na Península como noutros locais, o erasmismo, entendido como 
leitura e invocação da autoridade do Holandês em matéria de piedade, 
circulou sobretudo em círculos restritos, onde o papel do elemento fe
minino foi grande. Basta referir o caso de alguns "alumbrados" e ate 
dos "conventículos" lisboetas para dar uma amostragem 143. 

Convém, entretanto, sublinhar que os diminutivos mulierculae, 
no caso do passo citado de Erasmo, ou plebecula, no de Resende, são es
sencialmente portadores de conotações de natureza mais religiosa do que 
social. Eles traduzem também uma simpatia evangélica por aqueles que 
não ascendem a um cristianismo mais elevado e puro por causa de uma igno 
rância em que são mantidos pelos poderosos, fossem estes os príncipes, 
como Erasmo exemplificava no caso dos camponeses da Polónia, fossem eles 
eclesiásticos, como os bispos que não cuidavam da suas dioceses. E que, 
e não há que esquecê-lo, o esquema de análise social dos humanistas era 
de matriz evangélica. A pior das desgraças era a que se reportava ã per
da da salvação da alma, e muito do que foi a reforma luterana passou 
por esse caminho da problemática religiosa. Desta feita, quando se pre
tendia apontar para a verdadeira miséria, que era a miséria espiritual 
- e outro sentido não tinha a voga dos comentários de salmos como o Mi
serere - recorria-se a outras imagens e critérios, que abarcavam indi
víduos de qualquer estado social, mediante os quais se evidenciava a 
perdição da alma. E o caso da figura do jogador, que Sã de Miranda uti-
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_ . 144 
Mza , ou de mercenário, que Erasmo abordou como exemplo do apego 
aos negócios do mundo, criando um símbolo que, anos depois, um frade 
cartuxo, Lauspergius, utilizaria para colocar os luteranos, virados só 
para os interesses terrenos (o soldado tem o nome de Georgius), em con 
traste com os católicos, dedicados ã vida espiritual 145. 

Nestas circunstâncias, era fácil a identificação de superstitio 
com as posições assumidas por Lutero. A caricaturização deste e dos 
seus seguidores como exemplos do que de mais terrenal se podia conceber 
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começou cedo , e o casamento de Lutero não deixou de trazer elemen
tos fortes para esta antipatia, mesmo da parte de Erasmo, que o inter
pretava como um adultério. 

Apesar de tudo isto não é fácil identificar as "fontes" de João 
Fernandes neste ponto; a frase que dirige a D. Henrique e demasiado im
precisa para permitir ilações fundadas em textos que realmente subli
nhassem de que modo apontava para esta ou para aquela autoridade. Mas 
não hã duvida de que pressupunha um ambiente desfavorável as ideias 
luteranas, para poder invocar o anti luteranismo de Erasmo como um argu
mento a seu favor. 

Um outro argumento era constituído, não o esqueçamos, pela evoca 
ção da morte do Holandês. 

Erasmo falecera na noite de 11 para 12 de julho de 1536. Jã an
tes os boatos, tantas vezes esperançados em que a notícia se confirmas
se, haviam feito correr a nova do seu desaparecimento , frequentemen_ 
te com a indicação complementar de que se findara de forma pouco católi
ca. E" assim que, de cada vez em que Erasmo cai doente, os ortodoxos fa
zem constar que morrera "sine lux, sine crux, sine Deus" 148. Tais notí
cias, se alegravam o partido anti-erasmiano, deixavam em tristeza os 
amigos e admiradores do humanista de Roterdão, Era o tempo em que este 
se queixava, cansado, a Damião de Gois de que Lutero ja nada escrevia 
que não fosse "contra Erasmo" , enquanto do lado romano, com o anun
cio da convocação do concílio pelo recem-eleito papa Paulo III, parecia 
fortalecer um pouco a esperança de acordo e pacificação entre as duas 
tendências que dividiam a Europa cristã. Havia-se mesmo criado um grupo 
de estudo constituído em parte por cardeais amigos do Holandês, como Sa-
doleto, Contarini e Pole, do qual sairia o documento De emendanda Eccle-
sjU. Havia a sensação geral de que a Igreja necessitava de uma reforma, 
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nao só da i n s t i t u i ç ã o , mas também da propria re l ig ios idade dos cren-
tes 1 5 ° . 

E nesse momento que Erasmo morre. A not íc ia levantou uma onda de 
lamentos pela perda do que fora sem dúvida o príncipe dos humanistas. 0 
cor te jo de poesias com que fo i chorada essa morte é enorme na edição de 
Cler icus. Lã se encontram a composição de André de Resende e as de Dio
go Pires (ou P i r ro) Lusitano. Este últ imo era um cristão-novo que anda
va fora do país, mas Resende pertencia ao c í rcu lo do cardeal D. Afonso, 
embora se t ivesse remetido a um s i lênc io que o Holandês lamentara junto 
de Damião de Góis. 

Entre nos parece te r sido realmente o c í rcu lo de D. Afonso e de 
D. João I I I que manifestou maior receptividade ã obra erasmiana. André 
de Resende, no Erasmi Encomium de 1531, alude expressamente ao in teres
se que pouco antes tanto o monarca como D. Afonso dedicavam aos l i v r os 
do Holandês, Aires Barbosa, quando faz sa i r a público o seu poema A n t i -
moria em 1536, dedica-o a D. Afonso e f ã - l o preceder de um epigrama de 
Jorge Coelho, secretar io do outro irmão do re i in fante D. Henrique, f u 
turo cardeal após a morte de D. Afonso. Ora Coelho ansiara também fazer 
parte dos correspondentes de Erasmo e confessa nesse epigrama que em 
tempos anteriores tanto ele como Barbosa haviam admirado a Mori a. 

Erasmo t inha , po is , admiradores em Portugal , principalmente nos 
cí rculos da a l ta a r i s toc rac ia , que lhe choraram também a morte. Documen
tos mais eloquentes a esse respeito são as duas cartas de Nicolau Cle-
nardo de dezembro de 1536. Ambas são de Évora, onde estacionava junto 
de D. Henrique, então arcebispo daquela sé. 

"Lacrymas tenere non p o t u i , cum certo Damianus Erasmi 
mortem obnunciaret. Vtinam l i c u i s s e t tant isper uiuere, 

donec operibus limam adhibuisset; nam ea grat ia senem 
151 concessisse intel lexeram Basileam" , 

escrevia ele a Hoverius no dia de natal de 1536. Não usava agora a ex
pressão i rónica de "amicum monachorum", que empregara na carta a Vaseu 
de 6 de novembro de 1535 , mas, perante a certeza da n o t í c i a , exp r i 
me um sincero sentimento de t r i s t e z a , que vol ta de novo a testemunhar 
na carta a Pol i t es , de 27 de dezembro de 1536. Foram a l ias Poli tes e 
Góis quem lhe fez chegar a no t íc ia do acontecimento; 

"0 Erasme, quanto meo bono mortuus es (« , . ) Ergo acceptis 
Damiani, tuisque l i t e n ' s , omnia quae in manibus habebam 

153 ad iec i .e t totus in lacrymas solutus sum" , 
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Escreve, então, de Imediato uma pequena elegia que envia a Resende, que 
já chorara em outubro a morte do roterdamés, numa pequena composição 
dirigida ao poeta André Quatrim (ou Cotrim) 154. 

Ao tomar conhecimento da morte de Erasmo, Clenardo passa vários 
dias com o pensamento fixo no caso e entra em fase de produção poética, 
ao mesmo tempo que procura a colaboração de Resende e de Joana Vaz para 

_ _ ICC 

um certame poético sobre as exéquias . Mas, e para além do sentimen
to com que lamentava a morte do grande humanista, a carta a Poli tes re 
vela mais a preocupação de Clenardo em evidenciar tanto a sua f a c i l i d a 
de v e r s i f i c a t o r i a , como as suas ideias sobre poét ica, as quais, diga-
-se de passagem, não deixam de t e r a marca do Ciceroiiianus. 

As cartas refer idas não trazem qualquer indicação sobre a maneira 
como Erasmo fa lecera. E tratava-se de assunto importante, v is to que se
r i a um dado para j u lga r das ult imas disposições do homem. Não é verdade 
que, na primeira sessão de Trento, os representantes de Carlos V, i n t e 
ressados no que se passava na Alemanha, tentam va lor izar o boato posto 
a c i r cu l a r de que Lutero "antes de morrer, se confessara para receber a 
comunhão" 1 5 6 ? 

Contudo, João Fernandes escreve o seu prologo ao cardeal D. Hen
rique uma dezena de anos depois dos acontecimentos. Sera que, ao a lud i r 
a morte piedosa de Erasmo t e r i a em conta a recepção que, em f i ns de 1536 
e pr inc íp ios de 1537, ta l no t íc ia conheceu no c i rcu lo do arcebispo de 
Évora e o ambiente que então a í se viveu? Ê possíve l . E se e certo que 
as poesias, na sua intenção panegír ica, não entram em zonas que in te res
savam sobretudo ã polemica, é perfeitamente aceitável que pormenores so
bre os últ imos momentos do Holandês tenham sido veiculados para Portugal , 
quem sabe se até por Damião de Góis, que, mais tarde, havia de declarar 
perante a Inquisição que Erasmo morrera como ca tó l i co . 

Na real idade, não deixa de ser s i g n i f i c a t i v o que Fernandes, d i r i -
gindo-se ao cardeal , sublinhasse exactamente que Erasmo t i vera uma mor
te digna de um homem piedoso. 0 sábio de Roterdão morre, po is , venerado 
pela Europa cu l ta ;e se bem que desde cedo t ivesse ass is t ido a reacção 
dos meios re l ig iosos e teológicos contra os seus esc r i t os , a verdade é 

157 que morreu sem ser condenado por Roma . Damião de Gois o relembrou 
na carta que d i r i g i u aos Inquisidores em 14 de ju lho de 1572, onde a f i r 
ma, com a dignidade que a memoria do Mestre lhe impunha, que certamente 
não lhe apontarão como "erro haver sido amigo de Erasmo Roterodamo", 
pois não via motivo para que essa amizade lhe devesse "ser p re jud ic ia l 
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porque ele nunca foi reputado nem condenado por herege, porque se tal 
fora eu o não comunicara". E nunca se dera conta, acrescenta, que nas 
conversas que tivera, ele fosse outra coisa "senão muito católico cri£ 
tão e inimicíssimo de Lutero e de sua heresia" . 

Trata-se de um testemunho registado tardiamente, mas que esta na 
linha do que era vulgar tanto entre os admiradores incondicionais de 
Erasmo, como entre outros que discordaram dele. E o caso de Juan Gines 
de Sepúlveda, autor da Antapologia, saída em Paris em 1532 159, e ~ujo 
título não deixa de querer anunciar o dá Antimoria de Barbosa. Sepúlve
da elogiou a memória de Erasmo logo em 1536, na sua crónica Dé rébus 
gestis Caroli V, pondo em destaque o seu saber, respeitado em toda a 
Europa - um pouco menos na Itália - , mas anotando que teria sido mais 
útil "não só nas letras sagradas como também nas profanas se tivesse 
tratado com mais respeito a religião e os seus ministros", sem introdu
zir nos assuntos religiosos certas brincadeiras de que, segundo alguns, 

lfif) havia nascido o luteranismo . 
João Fernandes parece conciliar exactamente duas linhas de opi

nião sobre Erasmo: a que acentua o seu anti-luteranismo, e outra que 
põe reservas 5 forma como abordara certas questões religiosas.Estando em 
Portugal certamente no ano da morte de Erasmo, Fernandes devia vir im
buído do ambiente favorável ao Holandês que se vivera em certos meios 
castelhanos, incluindo o de Al cala, que havia frequentado, se bem que 
não se possa colocar a edição de Coimbra na sequência desse Erasmo lido 
e admirado em Castela através de traduções para vulgar. Na verdade, quem 
tivesse seguido de perto a evolução doutrinaria e as polemicas do Holan
dês teria notado as mudanças que, no fundo e apesar de tudo, ele fora 
fazendo nos últimos dez anos da sua vida; como ainda deveria saber que 
nos meios cultos os aplausos não eram constantes. Gines de Sepúlveda, 
por exemplo, em carta a Alfonso de Valdês censurava a este a admiração 
incondicional por Erasmo, que nao era homem de saber tão qrande como pa~ 
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recia . E curioso notar que João Fernandes se abstém de sublinhar a 
erudição do Holandês, preferindo f icar-se na zona das atitudes re l ig io
sas. 

Beato Renano, na carta que em 1540 envia a Carlos V a dedicar a 
sua edição das obras de Erasmo, informa que a morte do Holandês fora d i 
gna da vida cr istã que sempre levara: ao cabo de um mes de sofrimentos, 
falecera, "Christi misericordiam extremis saepe repet i t is vocibus implo-
rantem". E crescenta: "Qui Christi doctrinam vi vens tarn sincere tracta-



150 

vit, mortuus indubie mercedem ab illo summo Aaonotheta amplam acce-
1 fi? 

pit" . Segundo o relato que o mesmo Renano havia feito já dos últi
mos momentos do Holandês, os amigos que o acompanharam nessa ocasião 
ouviram gemer continuamente: "0 Jesu, misericórdia. Domine libera me; 

163 
Domine miserere mei" . Quem, ao tomar contacto com a versão de Rena
no, não se recordaria das frases e conselhos que Erasmo deixara disse
minadas pela sua obra, como nos Colloguia, ou na Praeparatio ad mortem, 
sobre a forma como o cristão piedoso deveria morrer? Era na Praepara
tio, escrito final da sua vida, que Erasmo recordava o dito de S. Sebas 
tião:"Domine Iesu, accipe spiritum meum" . 

Os leitores dos Colloguia de Coimbra não podiam contactar com o 
Funus, que Fernandes eliminara, mas em contrapartida encontravam no termo 
do Epicureus o tema, reforçado pela persuasão que Erasmo punha no seu 
estilo quando se tratava da questão da salvação da alma: 

"Si totó pectore damnauerit, Miserere mei Deus secundum 
magnam misericordiam tuam; Dominum toilet saxum Tanta-
leum, dabit auditui illius gaudium, et laetitiam, et 
exultabunt de condonatis peccatis ossa per contritio-
nem humiliata" 165. 

Este o final do Epicureus, que Fernandes deixa intacto, sentindo-o cer
tamente portador de uma mensagem que todo o cristão deveria aceitar, pa 
ra alem das questões respeitantes a justificação pela fé ou pelas obras, 
em que se degladiavam os contemporâneos. Transparece aqui a preocupação 
do Holandês em buscar uma simplificação doutrinária a que se reduzissem 
os cristãos para a concórdia entre todos, esquecido, contudo, de que era 
nas consequências teológicas que decorriam desse princípio que as dispu
tas se iniciavam. 

Todavia, a brevidade da frase de Fernandes na carta ao cardeal 
D. Henrique não permite delinear a traços rigorosos a que aspectos con
cretos da morte de Erasmo se referia aí, mas é evidente a utilização in
tencional que faz do argumento para abonar a tese do anti-luteranismo 
de Erasmo e portanto do texto que prepara para destinar aos estudantes 
de latim. 

No entanto, a referência ã morte de Erasmo como digna de um ho
mem piedoso não funcionava unicamente em relação a pessoa do Holandês; 
articulava-se também com um padrão de mortes piedosas que ficava pressu
posto no prólogo dos Colloguia de Fernandes. Jã não se trata, por con
seguinte, do significado intrínseco do que se sabia sobre a morte de 
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Erasmo, em referência tanto ã doutrina cr is tã como aos escritos do pró
prio autor. Trata-se da localização dessa morte no contexto da oposição 
entre católicos e luteranos nos anos que se seguiram ã morte do Holan
dês e que começam a ser os anos conciliares de Trento. Trata-se, enfim, 
de alinhar Erasmo no lado f i e l a Roma, defendendo-o dos ataques daque
les opositores mais ou menos abertos que o indicavam como instigador de 
Lutero. Em Valladolid, Diogo de Gouveia recordara a opinião de Egmond, 
segundo o qual "Erasmo posuit ova, et Lutherus eduxit pui los" 1 6 6 . E 
certo que a conferencia de Valladolid ia longe, mas com certeza que os 
adversários de Erasmo não desarmavam, como indicam de resto os proces
sos de 1550 na Inquisição. 

0 assunto tocava realmente a sensibilidade dos homens da época 
e, o que Õ mais importante, servia para a fer i r da sinceridade com que 
cada um aderia ao lado catól ico. Não será, portanto, de admirar que a 
satirizaçãoeainvocação de elementos grotescos e material istas, ã face 
do ideal cr istão, se juntem para acentuar as cores de uma atitude apa
rentemente menos aderente aos princípios cr istãos, de que a Igreja de 
Roma se fazia defensora. 

A morte de André de Gouveia ocorrida em Coimbra em 1548 integra
t e neste horizonte de considerações, pelas suspeitas de heterodoxia 
que levantou e que a Inquisição investigou com particular atenção, a 
par t i r de um inquérito mandado levar a cabo pelo bispo-conde da cida-
de , 6 7 . 

André de Gouveia, que hã largo tempo era suspeito aos olhos de 
seu t i o , o velho Diogo de Gouveia , faleceu de repente meio ano após 
a abertura do Colégio das Artes, dando origem a uma profunda crise na 
vida dessa insti tuição escolar, que ainda por cima não fora bem recebi
da por todos os meios conimbricenses, em especial os ligados a Univer
sidade . Segundo declarações produzidas no inquérito levantado três 
anos depois, o principal do Colégio falecera impenitente, havendo-se 
escusado S confissão, respondendo as instâncias do sacerdote que o fa 
r ia "a Deus". No ambiente de hostilidades entre "bordaleses" e "par i 
sienses" que então se vivia em Coimbra, todos os pormenores foram apro
veitados para se insinuar que a morte de André de Gouveia traduzia uma 
heterodoxia, de que D. João I I I fora avisado pelo Dr, Diogo de Gouveia17? 

Se atendermos S hipótese, que nos parece muito verosímil, de que 
o texto dos Colloquia se encontrava preparado e impresso 5 data destes 
eventos, seremos levados a igualmente a admitir a suspeita de que, na 
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sua alusão ã morte piedosa de Erasmo, Fernandes não deveria a refe
r i r-se a qualquer versão que sublinhasse certos pormenores da morte do 
Holandis , como fosse a ausência de sacerdotes. Na verdade, a carta 
de Beato Renano, que antecedia a edição da Opera omnia de que existiam 

172 
exemplares em Coimbra , não incluia elementos relativos a esses as
pectos, o que, a nosso ver, permitia que Fernandes deitasse mais f a c i l 
mente mão do argumento em defesa de Erasmo e dos seus Colloquia. Por 
outro lado, o caso da morte de Gouveia não deixaria de evocar nos l e i t o 
res não só" o relato de Renano sobre a de Erasmo, como também o ideal de 
morte cr istã exposto pelo li landes em vários textos, incluindo os Collo
quia. 

Mas a referencia ao modo piedoso como morrera Erasmo oferecia 
ainda uma outra ut i l idade. E que permitia dist ingui- lo de certos com
portamentos material istas, atribuídos aos maus cristãos como eram os 
luteranos, deixando em evidência a maneira como Erasmo se conformava com 
a vontade de Deus e aceitava o sofrimento terreno; e principalmente co
mo não se tornara escravo dos prazeres mundanos e corporais. Era colocã-
- lo no campo oposto ao dos espíritos que rondavam a heresia e a l i b e r t i 
nagem, segundo um mecanismo depreciativo t radic ional , que funcionou em 
Coimbra, aquando dos processos inquis i tor ia is contra Costa, Teive e 
Buchanan. A opinião reflectida nas declarações contidas nesses proces
sos a propósito dos Luteranos consiste em ident i f icá- los com negadores 
dos princípios cristãos e daí a caracterizá-los como dedicados aos pra
zeres materiais ia um passo. Foi o que sucedeu a Vicente Fabrício, pro
fessor de grego em Santa Cruz, onde o conheceu Clenardo, que se viu acu
sado naqueles processos de ser muito "merencório" e de beber "como Ale-

173 ~ 
mão & q p A minham começa logo A beber..." . A descrição podia ter 
fundamento, mas a verdade é que, surgindo numa denuncia de 1552 ao lado 
da acusação de que comia carne em dias defesos, reforçava, com a explí
cita alusão aos alemães, a insinuação de f i lo- luterano para que o denun
ciante pretendia sensibi l izar os inquisidores. 

E evidente que, por um processo de simplificação deturpadora, a 
174 

imagem do "luterano" pouco teria a ver com a doutrina luterana . Co
mo sempre sucede em casos idênticos, a questão f ica rezumida a pontos 
rest r i tos , centrados sobre atitudes que não permitiam a discussão dou
t r inar ia e, por conseguinte, as duvidas ou hesitações dos julgadores. 
Basta recordar o que de paralelo funcionou no processo inquis i tor ia l de 
Damião de Gois, onde um declarante relembrava a opinião de seu pai já 
falecido, que receara que viessem a prender o humanista 
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"por luterano e por ser inclinado a duas coisas, a saber: 
a comer e beber muito e as coisas da carne" . 

0 mecanismo que está por trás desta imagem é simples: tratava-se 
de a t r ibu i r ao hereje tudo o que traduzisse de negação do carácter es-

~ 17fi 
pi r i tua l do cr istão, identificando-o com os vícios, o sensualismo , 
a aceitação do mundo terreno e, portanto, o pacto com o diabo. Na pro
paganda que certos meios organizaram contra o luteranismo houve recur
so a estes ingredientes, como aconteceu com o cartuxo Lauspergius no 
diálogo entre o soldado e o frade, representando aquele o lado da here
sia e este o da ortodoxia. Este último dirigindo-se ao Miles acusa Lu
tero - "vester Lutherus" - de ter aberto a porta a tudo o que perten
cia as coisas materiais: 

"Manifesta autem sunt opera carnis, quae sunt, fornica-
t i o , immunditia, impudiciti a, luxuria, idolorum sernitus 
(s i c ) , veneficia, i n im ic i t i a , contentiones, aemulationes, 
i rae, r ixae, dissenti ones, sectae, inuidiae, homicidia, 
ebrietates, comessationes,& his simila . . , " . 

0 contraste desta imagem com a outra, em que a ortodoxia era su-
blinhada pelas atitudes assumidas no momento da morte, f ica patente no 
cuidado com que se fazem sobressair tais aspectos em relatos que muitas 
das vezes obedecem mais a um esquema prévio, próprio de um verdadeiro 
género l i t e r á r i o , do que ao registo dos factos em si mesmos. E o caso 
das mortes de re is , príncipes ou personalidades excepcionais quer da v i 
da profana quer da vida rel ig iosa, A sua morte obedece a um ideal de 
comportamento que traduz a dignidade do animo e da hierarquia . 

Os homens da época preocupavam-se com a sua imagem depois da mor
te , ou aderindo a esquemas de piedade que Erasmo c r i t i ca ra , como por 
exemplo André de Resende, que determinou em seu testamento que fosse 
amortalhado no hábito de S, Domingos , a cuja ordem pertencia, t a l 
vez não concordando por isso com a sátira mordaz do colóquio Exequiae 
séraphicae, que aliás Fernandes eliminou da sua edição, ou assumindo 
atitudes aparentemente mais dignas, como a que Teodoro de Beza deixou 
referida sobre Cal vi no, exaltando a sua serenidade na morte como sinal 
de uma tranquilidade espir i tual propria de um bom cristão . 

Invocar, portanto, a morte de Erasmo como digna de um homem pie
doso era uma forma de sensibil izar um publico cujo horizonte de expec
tativas estava marcado por um anti-luteranismo, talvez mais preventivo 
do que agressivo. E apesar de o prSlogo de Fernandes dever ter sido es-
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cri to antes da eclosão dos acontecimentos sucedidos em Coimbra após a 
morte de André de Gouveia, a verdade é que em fins de 1552, quando a 
edição não estava ainda autorizada a ser vendida, continuava o argumen
to a ser pertinente, se bem que, apesar das similitudes que se pudessem 
apontar entre a de Erasmo e a de Gouveia, toda a questão respeitante 
aos professores incriminados em 1550 estivesse praticamente arrumada a 
essa data. 

Idêntica validade se mantinha para a segunda parte do panegírico 
de Erasmo pelo editor de Coimbra; pelo menos ele assim o entenderia, 
visto que escreveu ao cardeal solicitando-!he a autorização para a ven
da da edição... 

Depois de ter apresentado Erasmo dentro da obediência a Roma, 
João Fernandes passa a valorizar as defesas que Erasmo ele próprio fora 
escrevendo ao longo da vida, evocando as apologias e os livros contra 
Lutero. Quanto a estes últimos, referia-se evidentemente não sõ ao De 
libero arbitrio, mas também aos dois livros dos Hyperaspites, com que 
o Holandês pretendia liquidar a polémica com Lutero. 

Ora acentuar esta faceta anti-luterana de Erasmo era, de certo 
modo, retomar a imagem que dele se fizera e utilizara em Castela, nos 
anos áureos do "estado maior" erasmiano, localizado em volta da corte 
espanhola de Carlos V , época em que se assiste a um florescimento 
do interesse pela obra do Holandês, que se reflecte nas traduções fei
tas então para castelhano. E" claro que essa recepção, que preferia os 
livros de teor mais espiritual 182, coincidia com a ressaca do saque 
de Roma pelas tropas imperiais e com o resultado da conferência de Val-
ladolid, que, não tendo podido condenar expressamente a obra erasmiana, 
pôde ser interpretada como uma vitoria para os seus simpatizantes pe
ninsulares. 

Foram esses anos da formação de Fernandes,sobre a qual praticamen 
te nao se possuem elementos. Sendo natural de Sevilha ao que parece, pas 
sou por Alcali, onde terá ensinado, e Salamanca, antes de entrar em Por
tugal, Estava em Castela quando das primeiras reacções da Inquisição 
contra os erasmistas, alguns dos quais não lhe escaparam, apesar da con
fiança pessoal do próprio Carlos V, como foi o caso de Fray Alonso de 
Vi rues, tradutor de Colóquios de Erasmo e pregador preferido pelo Impe
rador , Trata-se de uma geração que vira a extinguir-se ã volta de 
1545 , portanto mais velha que a do editor de Coimbra, acusada de lu 
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teranismo pela simples razão de exprimir reservas sobre o estado mona
cal, sobre o valor das relíquias e das imagens, mais do que por moti-

185 vos de natureza teológica . Um luteranismo que em certos momentos 
Ififi se poderia ter insinuado sob a capa de Erasmo ... 

Não faltava quem, desde a questão luterana, desconfiasse da 
mais pequena reserva em matéria de tradição religiosa e doutrinaria da 
Igreja e que, por tal motivo, propusesse a condenação imediata de Eras
mo. No entanto, as autoridades romanas não encontraram de imediato o 
critério para a condenação total da sua obra. E não faltava também quem 
receasse que a radicalização de tal atitude conduzisse alguns a verem 
em tudo luteranismo, com o risco de atacarem aquilo que, dentro da tra
dição de que a Igreja se invocava, pertencia a S. Agostinho, S. Ambró
sio, S. Bernardo, S. Jerónimo, S. Tomás. 

0 projecto para a adaptação dos textos dos Collòquia destinados 
a oferecerem aos estudantes de latinidade um texto moderno, em consonân 
cia com outros manuais de Erasmo que a pedagogia conimbricense estava a 
utilizar, deve ter entrado em linha de conta com estes elementos . 
Fernandes vinha de Castela, onde assistira, pelo menos cronologicamente 
falando, a difusão de livros do Holandês e ãs primeiras medidas contra 
os que se mostravam adeptos dele, embora os motivos para a sua edição 
não se devam procurar nessa zona de motivações, que têm mais a ver com 
a espiritualidade do que com a actualização da pedagogia humanista em 
Coimbra. Anote-se desde já que Fernandes, na sequência do que expusera 
no seu discurso de 1538 em Santa Cruz, onde defendera a importância da 
teologia escolástica como forma de acesso ã teologia bíblica, não dei
xa de introduzir modificações no texto dos Collòquia tendentes a subli
nhar a importância que o cristão devia conceder ã tradição eclesial, ã 
autoridade das constituições da Igreja e dos decretos pontifícios. Mas 
estava-se muito longe dessa "ortodoxia tridentina", que sõ vigorará 
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anos depois na Península . 

Apesar disso, não era de todo em todo impossível ir ao encontro 
de Erasmo no seu próprio terreno, sobretudo quando Roma não tinha ainda 
decretado qualquer condenação contra ele, sem embargo do que os teólo
gos de Lovaina e de Paris já haviam feito. Valeria a pena, pois, ensai
ar a apresentação em Coimbra de um texto utilizado de ha muito para 
fins pedagógicos, argumentando com a ortodoxia do seu autor, a quem o 
Papa havia convidado a colaborar no concílio que se iria iniciar. Isto 
ê, Fernandes podia invocar junto de D. Henrique e dos leitores portugue 
ses que Erasmo não fora condenado como hereje e, como prova, relembrar 
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que escrevera livros contra Lutero... 
0 argumento não era novo ; fora utilizado em tempos da conferen

cia de Vdlladolid no breve pontifício que, no fim de contas, permitiu 
calar a voz dos adversários de Erasmo que aí se encontravam. No entan
to, esta preocupação em acentuar o anti-luteranismo activo de Erasmo 
tinha como consequência oferecê-lo como cristão exemplar, o que não 
iria sem intenções nos anos de abertura de Trento, sabendo-se como na 
primeira sessão ainda a presença do Holandês esteve veiculada pelos 
cardeais da linha Contarini, Pole e Sadoleto. 

De que maneira, portanto, João Fernandes aprofunda a sua defesa 
de Erasmo perante o cardeal e inquisidor-mor D. Henrique? Em primeiro 
lugar sublinhando que nunca faltara em Erasmo um ânimo inclinado "in 
orthodoxas partes"; em segundo lugar acusando os seus adversários de 
deturparem o sentido das frases que isolavam para condenarem as ideias 
do Holandês. Ora, para os "candidis ingeniis" não havia melhor prova 
dessa ortodoxia erasmiana do que as apologias do Holandês, em que res
pondia de tal forma as objecções, que se tornava evidente que nunca 
tivera em mente o que os detractores lhe imputavam. Além disso, em vá
rios locais Erasmo deixara claro - "docet" - que obedecia a Igreja 
católica e que não punha em duvida a sua autoridade. 0 seu espírito eŝ  
tava, portanto, longe da heresia, visto que nada afirmara com pertiná
cia, argumenta o editor de Coimbra. 

Todavia, recordar as apologias de Erasmo era recordar também as 
críticas que lhe foram movidas. E da Península haviam partido as de 
Diego Lopez Zúniga, editadas após a morte do cardeal de Cisneros mas 
terminadas bastante antes,as de Sancho Carranza e, por fim, a resposta 
de Gines de Sepúlveda ao texto violento com que Erasmo por sua vez ha
via respondido ao príncipe de Carpi, Alberto Pio. A estas há que juntar 
as dos teólogos reunidos em Valladolid, Ss quais o Holandês respondeu 
com a Apologia ad Mónachos quosdam Hispanos de 1528, 

As críticas de Zúniga e de Carranza, situadas nos começos dos 
anos vinte, abrangem os escritos que, antes da declaração de oposição 
a Lutero, Erasmo publicara, incluindo a edição do Nouum Testamentum 
Quanto a Zúniga, compreende-se a animosidade contra o Holandês, pois 
que era o principal teólogo a trabalhar na Poliglota de Al cala, que se 
viu ultrapassada pela edição de Erasmo, que se lhe antecipou em quase 
cinco anos... Ora a apologia contra Zúniga revela o despeito e a irrita 
cão de Erasmo causados pelo aparecimento do livro de críticas, que Cis-
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neros não permitira que se publicasse enquanto foi vivo; alem disso 
Erasmo sentia-se chocado com as reticências que o teólogo de Al cala 
tecia sobre a competência linguística e teológica do Holandês. Em par 
ticular ressente-se do nome "Batavum" que o castelhano lhe aplica, re-
lembrando-lhe em troca que a sua região era rica e célebre e que em na 
teria de doutrina cristã não havia nacionalidades, "sed nova creatu-
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Sancho Carranza , se bem que ã partida nao tivesse pretendi 
do polemizar com o Holandês, entra na discussão teológica levantada por 
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Zuniga, acabando por sustentar a posição deste . Em ambos estes ca
sos o que esta em causa e a edição do Nouum Testáméntum sobretudo. Não 
parece que seja a elas que Fernandes se refere na carta-prefâcio ao 
cardeal. E possível, contudo, que pensasse nas censuras dos teólogos 
reunidos em 1527 em Valladolid, mas não hã elementos que evidenciem 
que tenha recorrido a esses textos, mais a mais que nessa polémica as 
cr i t icas estão agrupadas por temas e não por passos dos próprios Collo-
quia, como sucedia nas censuras parisienses. 

Em 1528 Erasmo publica 0 Ciceroni anus, que levantou uma onda de 
animosidade contra o seu autor, particularmente da parte dos i tal ianos, 
que se sentiram ofendidos com certos pontos de vista aí expendidos pelo 
Holandês. 0 grande opositor foi Alberto Pio, que em 1529 publica a Res-
ponsio paraenéticá, iniciando assim uma acesa polémica entre ambos. 0 
Italiano dedica-se então a elaborar uma l i s ta de erros extraídos dos 
textos de Erasmo e que Josse Bade editara postumamente em Paris em 1531. 
0 autor dos Colloquia não lhe perdoara, e nas Exequiae seraphicae cari-
caturizã-lo-ã péla pretensão supersticiosa de ser amortalhado no habito 
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de S. Francisco para salvar a alma . Ora a polemica entre Pio e Eras
mo provocou ainda a intervenção de um erudito espanhol, Juan Guines de 
Sepúlveda, que sairá em defesa do príncipe italiano com a Antapologia, 
publicada em Romo em 1532. 

As crí t icas de Alberto Pio foram traduzidas para castelhano e lo 
go no t í tulo equipararam Erasmo a Lutero; no entanto, a Inquisição man
dou confiscar os exemplares desta tradução, sob pretexto de que se en
contrava mal traduzida. Mas o seu impacto foi reforçado em 1531, quando 
Josse Bade editou em Paris pela primeira vez as censuras da Faculdade 
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de Teologia . Em abril de 1532 sai a primeira versão das respostas 
de Erasmo a essas censuras, seguida da edição aumentada e definitiva 
de setembro desse ano. Um e outro texto foram conhecidos entre nos, com 
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uma difusão que deve ter ultrapassado os c í rcu los restr i tamente teo ló 
g icos, pois que Frei Valentim da Luz, nas declarações perante a Inqu i 
sição em 1560, afirma "que lera as censuras da Universydade de Paris 
contra Herasmo e as suas respostas do mesmo Herasmo" 1 9 5 . 

As declarationes de Erasmo vêm precedidas de um prefácio 1 9 6 em 
que convém atentar a propósito do que escrevia João Fernandes na carta 
ao cardeal e inquisidor-mor. 

As relações de Erasmo com a Faculdade de Teologia de Paris nunca 
foram amistosas. Para ta l cont r ibu i ram não sõ o desprezo e que ele vota 
va os teólogos de tendência d i spu ta t i va , como ainda a suspeita que se 
enraizou nos parisienses de que o Holandês fora o inspirador da cr ise 
provocada por Lutero. Em tempo de heresias - e Erasmo falava também na 
"nova tragoedia, quae temporibus hisce nimium fe rve t " , 9 7 - , os teó lo
gos da Sorbonne assumiam o papel de defensores da ortodoxia que j á lhes 
coubera noutros tempos, função a l iás que reservavam para a teologia na 
introdução ãs próprias censuras a Erasmo. Viravam-se agora contra os 
humanistas, acusando-os, como faz ia Noël Beda, de prefer irem os textos 
dos antigos Padres, onde os herejes antigos haviam bebido os seus erros 
aos dos autores ec les iás t i cos , provados na lu ta contra as heresias me
d ieva is . A este respeito são importantes as Annotationes e a Apologia 
adversus clandestinos Lutheranos que Beda fez sa i r da t i pogra f ia ascen-

siana em 1526 e 1529, respectivamente contra Lefëvre d'Etapies e Eras-
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mo . Sucede, porem, que uma teologia sistemática que exig ia uma so
brevalorização da d ia léc t ica como forma de d i s t i n g u i r os vários aspec
tos das questões e para f i x a r o mecanismo lógico das relações entre o 
terreno e o e s p i r i t u a l , não podia sat is fazer o "desejo de Deus", c r i an 
do na sensibi l idade re l ig iosa um vazio que o "amor das l e t r as " veio 
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preencher com entusiasmo . Um vazio que decorria das subti lezas a 
que se havia reduzido o nominalismo escolást ico e que Jean Gerson de
nunciara j á . Por isso mesmo Erasmo recorre a ele no texto da declarat io 
XCII , c i tando-lhe um passo do Sermo in Dominica x i x . Post pentecostem 
De i v Domibus, em que Gerson d is t ingu ia a teologia que "met i t Fidem, mo 
resque componit" daquela que 

"ad verbosam, et sophisticam loquacitatem; et chymeri-
cam néscio quam Mathematicam redacta est " 2 0 ° 

Alem disso, o teólogo par is iense, cuja fama de esp i r i tua l idade f o i tão 
grande que a Im i ta t i o Chr is t i chegou a ser- lhe at r ibuída 2 0 1 , d is t ingu ia 
a "theologia mystica",que permit ia um conhecimento de Deus mais "per 
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poenitentem affectum, quam per investigantem in te l lec tum" ,e a "theo 
logia specula t iva" , que " ra t ioc ina t ion ibus u t i tu r . con fo rm i te r ad Physi_ 
cas d i s c i p l i n a s " ; e a respeito da esco lást ica, "vel l i t e ra to r i um quidam 
appe l lan t " , considera que não conduz sat isfator iamente a "cogni t io Dei" 

" n i s i quis studio vehementi n i t a t u r habere conceptus pro 
prios et Íntimos eorum quae t r ad i t a sunt a summis Docto-
r ibus" 2 0 3 . 

Perante i s t o , não admira o peso que Gerson teve nos grupos humanistas 
de Paris e no movimento esp i r i t ua l que a eles esteve l igado 2 0 4 , com o 
qual Erasmo não concordou, apesar de te r evitado h o s t i l i z a r directamen
te teólogos como Josse Chlichtove. 

Que João Fernandes sent iu aquilo que o programa humanista t raz ia 
ao campo teológico como modo de ultrapassar as meras questiúnculas d i s 
putât ! vas de inspiração nominalista prova-o o discurso pronunciado em 
Santa Cruz a favor do estudo das l e t r a s , mas d i r i g i do contra os que, co
mo Henrique Agrippa, as ut i l izavam para pôr em causa as interpretações 
da Escri tura que a tradição ec les ia l fora estabelecendo ao longo de sé
culos. 

Esta a t i t ude , que não deixa de se reves t i r de certa prudência, 
queria-a Fernandes tangencia l , se não coincidente, com a que Erasmo 
adoptara nas apologias, a que o ed i to r de Coimbra se refere expressamen 
t e , considerando que, se alguma expressão havia nos Colloquia um pouco 
mais escandalosa, ta l se devia ao facto de o seu autor t e r em mente o 
combate contra a superst ição, como j ã indicamos a t ras . Ora e curioso no 
ta r que ha certo paralelismo entre as razões invocadas por Fernandes na 
sua car ta-prefãc io em defesa de Erasmo com as que Bernardo Pérez adian
tava no prefácio ã sua tradução da Lingua de Erasmo, editada talvez j ã 
em 1528, se bem que as not íc ias mais certas digam respeito a uma edição 
de 1531 e os exemplares que hoje restam datem de 1533. Na verdade, no 
prologo "ai l e c t o r " , escrevia Bernardo Perez: 

"Virtuoso l e c t o r , no te ofenda que yo he dexado, mudado 
y explicado algunos passos en esta obra, no siguiendo el 
r igor ni de la l e t r a ,n i dela sentencia, He hecho esto don
de Erasmo, por defenderse, me parece que ofendia, no con 
mal íc ia , pêro con ze lo , a algunos re l ig iosos de nuestros 
tiempos, los quales quiero más que amen a Erasmo por su 
doc t r ina , que no que le aborrezcan por su reprehension. 
Puesto que, s i bien mi ran su in tenc ion, no reprehende a 
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los hombres ni a sus estados, sino a las faltas que en 
one 

el los cometemos..." . 
E evidente que os propósitos de Fernandes, ao editar os Colloquia, não 
eram os mesmos que os de Perez, fosse quem fosse esta personagem, ao 
editar a sua tradução da Lingua, com intenção, entre outras, de pregar 
aos mouros convertidos ' . E contudo parecem reportar-se a um tipo de 
defesa que o Holandês se habituara a fazer a seu propósito, e de que o 
prefacio ãs suas Dec!arationes as censuras parisienses se faz eco tam
bém, ao afirmar que, se algo dissera de mais violento, fizera-o contra 
os costumes de alguns homens, mas não contra as inst i tuições: 

"Quicquid usquam mi hi dictum est acerbius, in certorum 
hominum mores, non in ipsos ordines dictum est." 

Obviamente, muitos dos contemporâneos do Holandês e muitos dos 
posteriores não acreditavam nesta profissão de fé , mas a atitude do 
professor de Coimbra, dez anos após a morte de Erasmo, parece não que
rer pÔ-la em dúvida, pois afirma perante D. Henrique que as acusações 
lançadas contra o Holandês resultavam das deturpadas interpretações 
que os seus adversários faziam dos escritos: 

"Huius rei candi dis ingneniis argumento esse possunt 
hominis apologiae, quibus sic respondet obiect is, ut 
protinus i n f i t i e t u r tale quippiam sensisse, quale obiec-
tant aduersarii. Docetque non semel a l i i s in dubium uo-
casse quod non imponebatur." 

Quem eram esses detractores de Erasmo a quem se d i r i g ia , indirectamen
te , o mestre de Retórica? Não seria um pouco esforçado insinuar que os 
teólogos parisienses se incluiam entre esses que, isolando as palavras, 
deturpavam o pensamento do seu autor? Não seria isso evocar com demasia
da clareza as próprias razões expressas pelo roterdamês no prefacio ãs 
suas respostas ã Sorbonne? Não tinha ele aï deixado escrito: 

"Quod si quis conetur ad eosdem gnomones examinare l i -
bros Basi l i i s Chrysostomi, Ambrosii, Hieronymi, Augusti-
n i , reperiet plusquan duo mil ia propositionum, quae gra-
viorem mereantur censuram, quam pleraeque mearunu Per-
quam vero iniquium s i t , in i l lorum scr ipt is n ih i l non 
excusare, etiam ubi graviter lapsi sunt, & et in méis 
etiam quae pie dicta sunt ad calumniam trahere" 209? 

Mas, para além da arbitrariedade que se revelava na recolha de 
210 frases isoladas -.Fernandes invoca ainda o argumento varias vezes adu 
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zido pelo próprio Holandês, de que era necessário destrinçar as suas 
opiniões daquilo que algumas personagens dos Colloquia afirmavam.pois 
que muitas vezes a ai terçati o a tal obrigava: 

"Porro cum Colloquia constent diversis personis, ini-
quissimum arbitror mini pro dogmate impingi, quicquid 

?11 il lie a quocunque dicitur" . 
Ora este passo surge-nos como o inspirador deste outro de Fernandes: 

"Quis rursus cum mui ti impingant, uel non assequentes 
sensum qui tegitur in dialogis diuersitate personarum, 
uel plane non expendentes quid quodeunque in loco de-

?1? corum postulet" . 
0 que impressiona em João Fernandes e a permanência, largos anos apôs 
a morte de Erasmo e da voga de leitura em Castela, de uma defesa do 
humanista de Roterdão a partir das suas próprias apologias, numa épo
ca em que a Inquisição, sob a orientação de D. Henrique, se organizava 
e se instalava em Coimbra, sendo Frei Bernardo da Cruz, bispo de S. To
me e reitor da Universidade, encarregado de dar cumprimento as instru
ções de 1541 e a que se reporta a carta do mesmo para D. João III de 

213 
13 de julho desse ano , Mas Fernandes ia ainda mais longe, insinuan
do inclusivamente que o seu objectivo coincidia com o do próprio Eras
mo. E assim, ao referir-se ã finalidade da edição escrevia; 

"Hoc est quod praestare conamur hoc in opere, princeps 
serenissime, tollere nonnulla, quae, etiam si pietati 
Christianae non répugnent, praebent tamen scandal um 214 etiam non pusi11 is" , 

frase que não deixa de relembrar a maneira como Erasmo se referia ao 
objectivo dos Colloquia: 

"Hic erat scopus meus, a quo videor non omnino aberras
se, nisi forte blandiuntur auri bus méis, qui mi hi gra-
tias agunt, quod ex ill is nugis méis aliquid bonae men
tis hauserint" 215, 

Em resumo,Erasmo naõ era um autor herético,pois que "animus uide-
tur abesse ab haeresi, qui nihil pertinaciter asseuerat" 216, 0 que 
acontecia era, na opinião de Fernandes, que alguns escolásticos, imi
tando o modo de proceder de Lombardo quanto a S, Jerónimo, isolavam co
lecções de frases para deturparem o pensamento do seu autor. Este vi
cio de encontrar heresia onde não havia senão discordância de opinião 
fora já criticado por Luís Vives, no De di sei pii ni s 1iber primus ; 
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"Nunc quaecunque ab scholae p lac i t is dissident, scholas-
t ico theologo sunt haeretica, quod crimen i ta uulgatum 
est, ut rebus quoque leuissimis impingant quum s i t ipsum 

217 per se atroeissimum" 
Este haeresis crimen, que esses teólogos, que dos l ivros apenas co
nheciam os t í t u los , aplicavam a quem deles discordava,era o que o edi
tor de Coimbra apontava aos detractores de Erasmo. 

Para reforço desta sua opinião sobre Erasmo, João Fernandes acres^ 
centa mais um dado: o bispo de S. Tomé, Frei Bernardo da Cruz, tinha-
-lhe ordenado que levasse a cabo a tarefa de adaptar os Colloquia para 
f ins pedagógicos. Trata-se de uma informação importante, que não foi 
ainda devidamente tida em consideração neste processo relativo ã edição 
coimbrã dos Colloquia. Nada garante que tenha sido de Frei Bernardo da 
Cruz que partisse a in ic ia t i va , mas o que sucedeu foi que o bispo, ao 
tempo em que era re i tor da Universidade, terá estimulado o professor de 
Retórica a preparar um texto de evidente util idade para o ensino das la_ 
tinidades, num momento em que ele mesmo manifestava apreensões sobre a 
sua qualidade. 0 texto de Fernandes refere-se a Frei Bernardo como re i 
tor e como bispo; mas alude também ao encargo que em 1541, D. Henrique 
lhe atr ibuirá de orientar a Inquisição na área do bispado de Coimbra, 
dentro da organização que então o futuro cardeal então estava a dar ao 
Santo Oficio: 

"E nada mais acrescentaremos, a não ser que o nosso r e i 
tor e verdadeiramente dil igente Bispo de S. Tome, encar
regado também por tua alteza de Tntenro procurador nas 

- - ' 218 
coisas da fé catól ica, nos tinha ordenado esta tarefa" 

0 argumento, para além de referenciar a época da preparação do texto ex 
purgado dos Colloquia, tinha o seu peso na carta-prefacio a D, Henrique. 
pois invocava a opinião abalizada de alguém da sua confiança em matéria 
de ortodoxia. Ora Frei Bernardo: 

"Vidi t i l le prudenter, si paucis mederemur futurum ut 
pietas cum eloquentia primis uitae rudimentis bibere-
tur" m . 

Isto é, em Coimbra considerava-se, nos meios eclesiásticos, que 
os Colloquia eram obra perfeitamente ut i l izável para a educação dos j o 
vens, desde que eles fossem eliminados os passos que tivessem merecido 
censuras da parte de alguma autoridade teológica. 
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A verosimilhança da hipótese aumentará se nos reportarmos aos 
anos que se seguiram imediatamente ao rei torado de Frei Bernardo da 
Cruz, que foram os do frade hieronimita Diogo de Murça, cujas le i tu ras 
teriam sido largamente alimentadas de obras erasmianas, como sugere o 
conteúdo da l i v r a r i a que possui a. Alem d isso, e sabido como os j e r õ n i -

220 mos foram bastantes receptivos a l e i tu ras de Erasmo , que por sua 

vez se invocava do exemplo de S. Jerónimo como paradigma de at i tudes 
em matéria teo lóg ica. E já aludimos ao facto de Fernandes apelar para 
o exemplo de Jerónimo, no que respeitava ã questão da pr ior idade da vi_r 
gindade sobre o estado matrimonial transpondo-o para o caso da at i tude 
erasmiana f rente a heterodoxia e a or todoxia. A sugestão chegava-lhe de 
vários locais da obra erasmiana, mas encontrava-se claramente formulada 
no prefácio às Declarationes, como j á deixámos assinalado mais em cima. 

Depois d i s t o , podia o ed i to r de Coimbra af irmar calmamente que 
respeitara ao máximo o texto erasmiano, l imitando-se a i n t e r f e r i r para 
esclarecer o sentido de alguns passos com o apoio da obra do próprio 
autor , limando aquilo que lhe parecera menos próprio da pena de um ho
mem tão grande, eliminando, por f i m , o que não oferecia adaptação pos
sível , 

"u t nul lus hominum ordo, nu l la condi t io impeti u ideatur , 
quin potius omnes doct issimi u i r i manibus bene precen-
t u r » 2 2 ' . 

Mas, garantia e le 5 esforçar-se- ia por manter cuidadosamente o e s t i l o o r i 
ginal em tudo quanto a l terasse. De igual modo, t inha ensaiado s u b s t i t u i r 
alguns diá logos, correndo o r i sto de revelar ao l e i t o r uma habil idade 
no domínio do la t im bem menor que a de Erasmo, Não se enganou Fernandes 
neste ponto; na Verdade, quer os trechos que in t roduziu da sua l av ra , 
quer os dois diálogos que refez na tota l idade poderiam ser "magis tamen 
et pie e t c i u i l i t e r concinnata", mas ficaram longe do la t im claro e co
loquia l do roterdamis. 

Fruto tard io do erasmismo peninsular? £ possïveK As hesitações 
do Cardeal e Inquisidor-mor D, Henrique em autor izar a venda da edição 
parecem conf i rmá- lo. No entanto, af igura-se-nos que estes Erasmi Col 1o-
quia ad meliorem mentem réuocata, preparados em Coimbra para f ins esco
l a res , não poderão fazer directamente parte da h i s to r i a da e s p i r i t u a l i 
dade em que se integram mais claramente as versões castelhanas de a l 
guns dos Cólloquia em tempos de Carlos V, Desta f e i t a , serão bem mais 
um exemplo dessa permanência de Erasmo na zona da pedagogia humanista 
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ate bastante tarde, sobretudo mediante edições expurgadas. Foi o caso, 
222 por exemplo, dos Adagia . 
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de tal se queixaram homens como João da Costa (Processo, cit.,p.227). 
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211 - LB, IX, 930 A. 
212 - P.10, 1. 14 ss. 
213 - RÉVAH, I.S., "L'installation de l'Inquisition à Coimbra en 1541 et 

le premier règlement du Saint-Office portugais", in Études Portu
gaises,Paris 1975, p.122. 

214 - P.10, 1. 16 ss. 
215 - LB,IX, 929 E.Vale a pena transcrever o passo quase imediato da de

fesa do Holandês: "In Colloquiis Erasmus velut homo verae pietatis 
amator, ac studiosus gloriae Christi, nusquam ridet aut subsannat 
Religionem Christianam, sed hominum superstitionem ac praepostera 
judicia taxât, id quod cum primis conducit ad repurgandam confir-
mandamqu? Religionem Christianam"; dir-se-ia q»!c Fernandes não des_ 
confia das palavras do autor dos Colloquia. 

216 - P. 10, 1.10-11. 
217 - I0ANN-/NIS L0D0VICI VIVIS/Valentini, de disciplinis Libri/XX. in 

três tomos distincti (...) C0L0NIAE(...) M.D.XXXII, p.31. 
218 - P.10, 1.33 ss. 
219 - P.10, 1. 36-38. 
220 - Cf. SANTOS, Cândido dos, Os Jerónimos em Portugal, cit., p.160 ss. 
221 - P.10. 1. 22-24. 
222 - Mas nao so através de tais edições; é sabido como Erasmo se repetia 

a cada passo e como incluia trechos de escritos anteriores nos seguin 
tes. Por isso hã que suspeitar de uma leitura de Erasmo em épocas 
posteriores que ia correndo subterraneamente; cf. CASTRO, Américo de, 
"Erasmo en tiempos de Cervantes", in Hacía Cervantes, Madrid (1960 ), 
pp. 193-230; cf. ainda ORTIZ, Antonio Domínguez,"Citas tardias de 
Erasmo", in RFE, t. XXXIX (1955), pp. 344-350. Em 1581 D. Jorge de AJL 
meida, o inquisidor que sucede a D. Henrique, publica em Lisboa um 
Catalogo dos Livros que se prohibem nestes Regnos & Senhorios de Por
tugal, destinado a fazer aplicar as regras do Index tridentino, e 
onde se determina que "aas Chiliadas, & Adagios de Erasmo", mesmo 
emendados pelo Santo Ofício, deixassem de se poder 1er, visto que 
existia já a edição expurgada de Paulo Manucio; cf. SÃ, Moreira de, 
"Contribuição para o estudo de Erasmo em Portugal", cit., p. 365; é 
certo que o Index Librorum prohibitorum de 1597 ainda permitia as 
anteriores edições, "expunctis locis suspectis" (fo. 17 r). 



CAPÍTULO V 

A acção do editor no texto — Uma leitura dos Colóquios orientada por 
critérios teológicos ou ura modo de os adaptar às Censuras da Sorbonne. 

A carta de 1553, em que o cardeal D. Henrique manda encarregar 
Frei Gaspar dos Reis de uma nova leitura dos Colloquia que João Fernan
des fizera anteriormente imprimir é, além do mais, um índice de que en
tre a defesa de uma dada imagem de Erasmo piedoso e ortodoxo tal qual 
decorre na carta-prefãcio dirigida ao mesmo cardeal e a imagem que de 
Erasmo se fazia nos meios inquisitoriais ia uma larga distância. Não 
é fácil medi-la com rigor. 0 Cardeal D. Henrique, na sua qualidade de 
Inquisidor-mor, sabia que os Colloquia vinham sendo incluídos em Tndî  
ces expurgatõrios há vários anos, para alem das reacções pouco favorá
veis que haviam merecido na parte de autoridades em matéria de fé, co
mo eram os teólogos de Paris e de Lovai na. 

E certo que a formação cultural do próprio cardeal-infante pode
ria explicar, em parte, a atitude de algum modo receptîvel a edição que 
a carta reflecte. Na verdade, ele tivera como preceptor Nicolau Clenar-
do, que, em Évora e portanto no círculo do infante, comemorara a morte 
de Erasmo com um certame poético. Por outro lado, o círculo de D. Hen
rique incluia suficientes eruditos para que fosse possível menosprezar 
com facilidade o latim do príncipe dos humanistas; além de que alguns 
haviam conhecido directamente o Holandês. 

Estes elementos, porém, não chegam para justificar a aceitação 
da edição de João Fernandes por parte do Cardeal. Em rigor nos não sa
bemos se ela veio a conhecer realmente a autorização para ser posta ã 
venda, como o mestre conimbricense solicitara antes de fevereiro de 1553. 
No entanto, hã que verificar que a carta de 1553 revela uma atitude de 
receptividade que parece querer pôr de parte as proibições anteriores, 
certamente na base das garantias que o editor oferecia no prefacio. Quer 
isto dizer que D. Henrique parece disposto a aceitar a leitura dos Col
loquia impressos em Coimbra com base na sua utilização como livro de 



180 

texto para o ensino do la t im, desde que fossem eliminados os passos que 
tivessem levantado objecções. 0 infante ia mesmo mais longe: depois de 
se proceder a uma nova revisão e parecer favorável, segundo o conselho 
de Frei Jerónimo de Azambuja, teólogo que regressara da I sessão do Con 
c í l i o de Trento , poderia o texto c i rcular , sob o patrocínio do prín
cipe herdeiro, pois a ele estava dedicado. 

Significava isto que estes Colloquia, após as modificações e cor 
recções que lhe terão sido introduzidas, foram na verdade util izados 
nos meios escolares? Não o sabemos, mas na linha dos objectivos que o 
próprio Holandês atr ibuirá ao l i bel lus, e depois ao opus, Fernandes con
tinuava a avivar a intenção pedagógica, subtraindo-os um pouco ã l e i t u 
ra devota que os Colloquia conheceram em Castela, através das traduções. 
Por outro lado, se é certo que permanece na edição fernandina larga do
se da "pietas pueril i s " erasmiana, no entanto o volume parece mais con
sentâneo com o ambiente que se formara em Coimbra nos últimos anos da 
primeira metade do século do que, em boa verdade, com o que será carac
terizado pela orientação mais marcante no início da segunda 2 . E há que 
levar em consideração certo distanciamento que se estabeleceu em Coim-
bra entre os professores do Colégio das Artes e os "apóstolos", de que 
os processos inquis i tor ia is de 1550 se fazem eco 3 . 

Apesar de tudo, porque não os Colloquia de Erasmo, sobretudo se 
expurgado: Mas expurgados mediante que cri tér ios? Se admitirmos que a 
aprovação que acompanha a edição fernandina fazia já parte do volume 
que o Cardeal manda analisar de novo, facilmente aceitaremos que ela 
constituía uma garantia para o inquisidor geral. Mas aqui põe-se nova 
questão: qual o c r i té r io que permitiu aos primeiros revisores do texto 
aprová-lo, mesmo com as emendas que porventura lhe terão introduzido? 
E o que teria levado Frei Bernardo da Cruz,que de forma alguma era sus
peito de heresia aos olhos do Inquisidor D. Henrique, a apoiar o t ra
balho de João Fernandes? Não seriam na verdade preocupações de natureza 
pedagógica? 

Cremos que a resposta a estas questões passa pela observação da 
maneira como o editor de Coimbra pôs em prática o que anunciara na car-
ta-prefãcio a D. Henrique. 

Esquematicamente, a situação ë a seguinte: tanto João Fernandes 
nos tempos em que preparava o texto, como os revisores identificados 
através da aprovação que o acompanha, tiveram como parâmetro o texto 
das censuras da Faculdade de Teologia de Paris, que haviam sido publ i-
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cadas em 1531. Como veremos, hã uma larga coincidência entre os pontos 
em que se verifica a intervenção de Fernandes e os passos abrangidos 
pelas censuras parisienses, que haviam sido também retomados por Alber
to Pio, principe de Carpi. 

Os Colloquia de Erasmo foram - quase - o livro de uma vida. A 
história da sua elaboração, das transformações por que passaram, dos 
vários estratos textuais que a edição de 1533 contém subjacentes, das 
"batalhas" que Erasmo teve de travar para defender um livro e um renome 
de homem de letras, essa história está hoje feita 4. No entanto, para 
um adaptador como era João Fernandes, ela devia ter pouca relevância. 
Mais importante seria a acomodação do texto a critérios da censura in
quisitorial do que a apresentação das reacções que o< Collóqúia tradu
zem nas suas varias camadas ou níveis de discurso. De igual modo não 
parece que o editor coimbrão se tenha demorado em atender as alterações 
textuais que Erasmo introduziu nas varias versões de muitos dos diálo
gos, embora, como veremos, um caso há em que revela ter tido conheci
mento de uma versão mais actualizada do que aquela que utiliza no seu 
próprio texto. Todavia, a edição de Coimbra não nos levanta um proble
ma de feitura de uma obra, mas mais da sua recepção; ou melhor, da sua 
adaptação a um dado horizonte de expectativas. 

A observação comparada das alterações introduzidas no texto co
imbrã com os passos censurados pelos teólogos de Paris revela uma coin
cidência flagrante. A campanha levada a cabo contra Erasmo nos meios 
teológicos parisienses, em grande parte por instigação de Noël Beda, 
sindico da Faculdade de Teologia 5, remontava a 1523, em parte motiva
da pela maneira como o Holandês tratara a escola parisiense na edição 
de março de 1522 , ao fazer derivar Sórbona do verbo sòrbére, que si
gnifica "encher-se de vinho" e do substantivo sorbum, que designa o fru 
to da sorveira. João Fernandes omitirá o passo, ao eliminar um longo 
trecho sobre as proibições de se comerem certos alimentos 7. 

As censuras sorbÕnicas ficam formalizadas em maio de 1526,traduzi
das na condenação de toda a obra,aliás na linha que se desenhava desde a 
atitude idêntica ensaiada em Lovaina.Erasmo conseguira desviar um pouco 
tais acusações,ora amenizando as afirmações,ora evocando as protecções se 
culares de que dispunha,como sucedera no caso da condenação dos teólogos de 
Paris ,Por isso mesmo,só em 1531 ,e depois de unia mudança de atitude de Fran 
cisco I de França em relação ao Holandês e aos Luteranos ,é que essas censuras 
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foram publicadas e largamente di fundidas. A data em que João Fernandes 
faz imprimir a sua versão dos Colloquia ja eram suficientemente conhe
cidas para const i tu i rem, com a autoridade que a própria Faculdade lhes 
concedia, uma norma a ter em consideração. 

Desta forma, o c r i t é r i o que o ed i to r conimbricense seguiu, e 
aquele por que os teólogos encarregados de reverem o texto se devem ter 
guiado, terá consist ido fundamentalmente em atender ao que nessas censu
ras vinha condenado. E é essa realmente a conclusão a que temos de che
gar. Na verdade, o texto coimbrão re f lec te uma obediência muito grande 
ã actuação da Sorbonne, na parte correspondente a sua aná l ise , i s to é 
ao texto publicado em 1526, pois que, quanto aos diálogos editados pos
teriormente e j ã não abrangidos pelas c r í t i cas da Sorbonne, o c r i t é r i o 
de João Fernandes, se bem que pretenda ser o mesmo, concretiza-se de 
forma um pouco d i fe ren te . 

0 texto das censuras sorbonicas esta datado de 16 de maio de 
1526, pelo que incide sobre os textos dos Colloquia editados até essa 
data, ou seja os da edição de feverei ro desse ano. No entanto, é sabi 
do como até março de 1533 os Colloquia foram sendo ainda acrescentados 
de novos tex tos , além de alguns haverem sofr ido também modificações 
i uais. Todavia os colóquios mais polémicos, aqueles que mais d i recta 
mente se relacionavam com a actualidade r e l i g i o s a , foram publicados an
tes de 1526, ficando portanto jã abrangidos pelas c r í t i cas e condenações 
da Sorbonne. 

Esta situação re f lec te-se na maneira como o ed i to r de Coimbra 
actuou sobre o texto erasmiano. Assim, enquanto teve a sua disposição 
as censuras paris ienses, seguiu-as f ie lmente, o que, por via i nd i rec ta , 
estava anunciado no pre fac io , quando relembrara ao l e i t o r a existência 
das apologias com que o Holandês se defendera das interpretações por ve
zes d istorc idas do seu pensamento; mas, a p a r t i r do momento em que lhe 
f a l t a esse guia, o ed i to r reduz a amplidão e a frequência das suas i n 
tervenções. E certo que a natureza dos colóquios editados nos anos de 
1520-1526 era um tanto d i ferente da daqueles oferecidos nas continuações 
ate ã edição d e f i n i t i v a de 1533; no entanto, i s to não expl ica a at i tude 
d i s t i n t a do ed i to r coimbrão f rente ao texto que extravasava o abrangido 
pelos censores de Par is. Foi como se, na ausência do modelo par is iense, 
João Fernandes se sentisse desprotegido e não encontrasse c r i t é r i o segu
ro para i n t e r v i r nos textos de outra forma que não fosse preferentemen
te o corte de trechos e a eliminação de qualquer alusão mais sa t í r i ca 
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aos frades. Desta maneira põe de lado três colóquios completos, o que 
representa um corte bastante fundo, proporcionalmente ã extensão do tex 
to original editado entre 1526 e 1533. Mas, curiosamente, não altera o 
texto Uo último diálogo, o Epicureus, a não ser em dois pontos. 

Os três colóquios desaparecidos nesta segunda parte eram o Syno-
dus grammaticorum, que continha uma resposta pouco agradável aos teólo
gos parisienses que, pouco antes de março de 1529, data em que aparece 
o dialogo, haviam obtido do reitor a proibição da leitura dos Colloquia 

„ g  
em todos os colégios da Universidade , sobretudo por instigação de Noël 
Beda e de Pierre Couturier; o Concio sive Merdardus, em que Erasmo ata
ca um pregador franciscano que, durante a dieta de Augsburgo , o havia 
criticado num sermão; e as Exequiae seraphicae, que punham na berlinda 
não sÕ os Franciscanos crentes nos poderes sobrenaturais do seu próprio 
hábito, mas também e sobretudo o príncipe Alberto Pio, que fizera ques
tão de ser amortalhado no hábito de S. Francisco quando falecera. E" pos
sível que as características destes três colóquios, todos eles centrados 
demasiado em interesses e atitudes pessoais do próprio autor e em polé
micas bastante definidas quanto ao motivo e ãs pessoas visadas, não per
mitissem um aproveitamento para o leitor português de meados do século. 
No entanto, não deixa de ser de anotar que Fernandes revela um esforço 
muito menor de arranjo dos textos nesta ultima parte do que na primeira, 
em que dispunha do modelo parisiense e onde, além do corte de outros 
três colóquios, substituiu dois e ensaiou repetidas vezes a substitui
ção do texto primitivo por outro da sua lavra, quando não se abalançava 
ao aditamento próprio, com que pretendia esclarecer o sentido original. 

Diferente, porque mais limitada e menos variada, é portanto a 
sua actuação na ausência do modelo parisiense. Tende, então, a cingir-
-se a intervenção pontual e ao corte, quase sempre incidindo na zona de 
alguns pontos de doutrina religiosa, tais como a confissão, as relíqui
as e a penitência. 

Atentemos, por conseguinte, na actuação em pormenor do editor dos 
Colloquia de Coimbra. 

Em primeiro lugar vejamos as modificações relativas a palavras ou 
frases curtas. 

Não ê fácil descortinar uma linha de conduta nestes casos de in
terferências pontuais; há na verdade passos cujo afastamento em relação 
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ao texto erasmiano não oferece razão v is íve l , podendo travar-se de pre
ferência por uma dada construção sintáctica ou por um dado efeito es t i 
l í s t i co . E o caso da substituição de feruntur por eduntur no colóquio 
Ami ci t i a: 

"Feruntur et exempla" "Eduntur et exempla" . 
Para alem de uma provável intensificação do sentido, que outro s igni f ica
do terá a modificação? Atente-se que este como outros exemplos a seguir 
indicados não se integram no tipo de intervenções anunciadas pelo editor 
no prefácio; tratar-se-ã de casos de censura que terá sido operada pos
teriormente a apresentação do texto? Ê" admissível, mas não há elementos 
para o esclarecer. 

Trata-se, porem, de um tipo relativamente raro de intervenção na 
edição conimbricense; aparece ainda na substituição de fihXeris por f i n -

12 13 }TT~ 
gis , de monarchica por monarchiae , de alcumici por alcumistae . 
Isto para não referirmos já formas que tanto podem resultar de uma a l te
ração propositada como de uma interferência ocasional do próprio tipógra 

1 c 1 fi 
fo: Ego em vez de Ergo , Nihil sane em vez de Nihil, nihil sane , 

— ^ j _. 
Quid em vez de Quin , implesque gáudio por impies nos gáudio . Como 
a impressão conimbricense não e excessivamente cuidada, não podemos anu
lar a hipótese de estarmos perante casos acidentais em alguns destes 
exemplos. 

Há, no entanto, outra série de passos curtos modificados com uma 
intenção censória nítida. Na sua quase totalidade, tais interferências 
revelam uma sensibilidade especial em tudo quanto dizia respeito ao es
tado religioso, o que traduz um cuidado também especial com o que, de 
uma forma ou doutra, pudesse sugerir ecos da crítica luterana ã institui^ 
ção monástica. E importante, contudo, distinguir entre a alusão satíri
ca aos frades - e é neste caso que se incluirão tais passos - e as 
apreciações mais sérias acerca do modo de viver de muitos dos religio
sos, pois então a actuação de Fernandes foi outra. 

Ao primeiro caso pertencem passos em que a caracterização do es
tado monacal surge mais nítida e jocosa, como por exemplo no Conuiuium 
religiosum, quando Fernandes omite a expressão "usque ad ipsos sacerdo-19 tes ac monachos" , diluindo, desta feita, a caracterização do estado 
religioso pelo facto de procurar um estilo de vida no meio da agitação 
das cidades, para aí se dedicarem a negócios mundanos. Estamos em crer 
que a actuação de Fernandes, neste ponto, se pautava mais pelas conota
ções que tal sátira poderia motivar com a crítica luterana do que pro-
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pnamente com uma tradição satír ica muito antiga, ref lect ida em Gil Vi-
cente e noutros autores de "autos" e "farsas" ; alem de que Erasmo t i 
nha em mente com certeza a sátira de S. Jerónimo ã vida da cidade e não 
propriamente o teatro t radic ional , o que não quer dizer que com ele não 
coincidisse em mais de um lugar. 

Na mesma direcção iam outros dois pequenos cortes de Fernandes no 
colóquio Virgo misoqamos: "ut nunc sane in plerisque monasteriis u iu i -

21 
tur" ; e, mais adiante, a curta fala de Catarina:"Sed interim non ero 

22 monacha" , o que fac i l i t a a introdução de um texto bastante longo com 
que o editor reforça a defesa da vocação religiosa da rapariga. Do mes
mo modo exemplificativa é a substituição de monachorum por Christianorum, 
num passo do Conuiuium religiosum: 

"Vtinam tal ia essent "Vtinam tal ia essent inui cem 
colloquia Monachorum quorundam Christianorum col lo-
omnia, uel cum sacris quia" . 
uirginibus." 

Erasmo tinha acabado de apontar o exemplo de atitude moral superior de 
Catão, e, mediante a pergunta "Quid ab nomine Christiano dici potuit 
sanctius?", contrapusera a atitude do pagão ã do cristão do seu tempo. 
A alteração introduzida por Fernandes não modifica profundamente o sen
tido do texto, atribuindo-lhe ainda um âmbito geral, just i f icado pelo 
"nomine Christiano" anterior. E não admira que fosse assim, pois que na 
carta-prefacio Fernandes, recuperando uma faceta do pensamento humanis
ta de Erasmo, considerara que a pietas e a morum probitas ét cómpósitio 
eram o caminho mais directo para Deus, tanto entre os pagãos como entre 
os cristãos. Alem disso, e preciso notar que no espTrito do Holandês a 
referincia aos frades estava relacionada com o sentido de "homo Chris-
t ianus", pois que o monge era, em teor ia, o modelo acabado do "homo 
christianus pius ac doctus" . Desta forma, e no passo acima referido, 
a validade e a oportunidade da observação erasmiana mantinham-se, mas 
desvia-se a atenção para o conjunto mais vasto e indefinido de cristãos. 

Idêntica atitude se observa na eliminação de alusões ou ã-partes 
satíricos ao hábito monástico, em especial o dos Franciscanos, como su
cederá no Exoreismus, de onde desaparece a frase "priusquam i l l i s (os 
"daemones") Francisci cuculla coepit esse formadabilis" 2 6 , João Fernan
des que, como anotámos, coincide com a orientação observada na Penínsu
la quanto as alusões aos Franciscanos e Dominicanos em traduções de obras 
erasmianas, sabia que a atitude de Erasmo para com os frades menores não 



186 

se pautava unicamente por estas pequenas frases; os Colloquia incluíam 
o diálogo Franciscani, que a edição de Coimbra matem com pequenos arraji 
jos , para sublinhar o fundamento religioso do hábito e da regra de S. 
Francisco. Tratava-se, evidentemente, tanto da parte do Holandês como 
do seu adaptador coimbrão, de uma referência ã questão das reformas con 

27 ventuais que passava pela revalorização das regras primitivas 
Por último, pode ainda refer ir-se um outro conjunto de pequenos 

cortes no texto original dos Colloquia, que traduzem o cuidado em lade
ar alguns pontos mais polémicos da doutrina rel igiosa. Inclui-se nesse 
campo a omissão da referência ã autoria da primeira Epistola de Pedro, 
no colóquio Inquisit io de f ide: "de cuius autore nunquam f u i t dubita-
turn" , talvez com o in tu i to de evitar relembrar a polemica sobre a 

29 autenticidade de alguns textos bíblicos 
Enfim, trata-se de intervenções pontuais com a evidente intenção 

de evitar escolhos polémicos, como ter ia sido o caso da alusão ã confis
são fe i ta SÓ perante Deus, na Confabulatio pia, para o que o editor omi-

3D — -
t i u "qui vere solus remi t t i t peccata" , ou, ja no f inal do volume, no 
texto do colóquio Epicureus, a substituição dé voluptatis por volurita-

31 -
t i s , que poderá obedecer, afigura-se-nos, a uma preocupação de mora
lização de matiz tr identino. 

Se as modificações enunciadas podem apontar para um cr i té r io de 
interferência que não parece muito definido e que, em última análise, 
poderá corresponder a nTveis diversos de arranjo do texto, alguns dos 
quais não fariam parte do projecto in ic ia l do autor tal qual ele o apre 
senta na carta-prefãcio ao Cardeal D. Henrique, o mesmo não se dirá de 
uma outra série de ajustamento da obra a um horizonte de expectativas 
dos anos preliminares da segunda metade do século, no qual seriam deter
minantes as preocupações relativas ao ensino da latinidade, as quais le_ 
vavam a u t i l i za r também outros l ivros de Erasmo virados para esse fim 
sobretudo. 

Trata-se,agora, das alterações introduzidas no texto e que estão 
em correlação com os parâmetros anunciados pelo editor no referido pre
fácio. A i , tomando por fundamento o facto de, apesar das tentativas an
ter iores, Erasmo nunca ter sido condenado por hereje, nem sequer a pro
pósito da sua morte, que fora digna de um homem piedoso, o mestre de Rê  
torica de Coimbra desvenda que o método que adoptou consistira essenci-
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aImente em omitir o que de mais exageradamente escandaloso o Opus Col

loguiorum oferecesse aos cr i tér ios inquis i tor ia is e em recorrer ãs 
apologias do próprio autor para recompor os textos que por um ou outro 
motivo se via obrigado a alterar. Com esta atitude Fernandes pensaria 
em concil iar a util idade pedagógica do l i v ro com as exigências da cen

sura teológica do Santo Ofício, que por aquela altura parece sens ib i l i 

zarse ãs repercussões de penetração luterana
 3 2

. Todavia, a verdade é 
que as possibilidades para a autorização da venda do l i v ro ficaram lar

gamente diminuídas com a publicação do Indice de 1547, onde os Colloquia 
apareciam proibidos tanto em latim como em tradução. 

Por outro lado ainda, Fernandes tinha atras de si a tradição de 
prudência que havia norteado outros autores de adaptações e traduções 
de obras erasmianas, a começar pelo tradutor de colóquios para castelha 
no, Fray Alonso de Vi rués. Todos sabiam que Erasmo não escrevera a pen

sar no l e i to r vulgar, mas nos letrados e homens doutos,ou, como ele d i 

zia na apologia dirigida a Alberto Pio: 
"Nec concionor apud populum, sed scribo l i t t e r a t i s , scri 
bo futuris Sacerdotibus et Episcopis"

 3 3
. 

Ora os Colloquia comportavam larga dose de potencialidades de le i tura 
nessa zona, para além de  e muitas vezes a propósito de  se destina

rem ao ensino do lat im. 

Estes objectivos não estavam ausentes daquilo que se propunha tam 
bém at ingir o editor de Coimbra com a sua versão dos Colloquia. Mas an

tes de passarmos a uma outra parte deste trabalho, convém acentuar mais 
uma vez que a edição de Coimbra não persegue objectivos  imediatos pe

lo menos  da zona da sensibilidade religiosa e da espiritualidade, 
caindo, por isso, fora da área da circulação das traduções castelhanas 
de alguns dos Colloquia. Dirigese, mais concretamente, para outras d i 

recções de âmbito aparentemente mais rest r i to e talvez mais modesto;, 
por seu turno, e como pensamos v i r a verif icarse ao longo da analise 
a que procederemos, as introduções de trechos da lavra do editor não se 
revelam muito motivadas por questões de natureza espir i tual *■ de espi

ritualidade ou de devoção  , mas antes por parâmetros de natureza teo

lógica, que lhe eram fornecidos pelas censuras anteriores, part icular

mente pelas censuras da Sorbonne, No fundo, dirse1a que, em meados do 
século, João Fernandes adapta os Colloquia ao horizonte cultural de Co

imbra sob a responsabilidade da própria Faculdade de Teologia de Paris, 
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cujas críticas haviam sido formuladas cerca de vinte anos antes e edi
tadas havia uma dezena de anos. Sinal de um atraso de Coimbra? Não ne
cessariamente. Talvez mais uma táctica para rodear a censura do Santo 
Ofício. Não vinham estes Colloquia de Coimbra sob a protecção de Frei 
Bernardo da Cruz, o dominicano a quem D. Henrique encarregara havia pou 
CQ de orientar a acção da Inquisição na área do bispado de Coimbra? 

Mas a quem tivesse sido dado 1er esta edição, antes ou depois de 
fevereiro de 1533, deveria impor-se o aviso prévio de Fernandes, de que 
pretendia interferir o menos possível no texto erasmiano, reduzindo as 
substituições de trechos, por se confessar incapaz de competir com o es
tilo do Holandês, no que, diga-se em abono da verdade, não se enganou 
muito, No entanto, isto queria significar que não eram de aguardar mo
dificações motivadas por intuitos estilísticos, mas so por razões dou
trinarias. 

0 que ficou dito permite assinalar desde já que as intervenções 
de que a edição de Coimbra é portadora relativamente ao texto ou textos 
originais não constituem um todo ordenado de que se pudesse inferir uma 
doutrina; pelo contrário, traduzem, na maioria dos casos, a preocupação 
por adaptar um dado texto a parâmetros que estavam consubstanciados nas 
censuras parisienses. 

A observação dos locais que exigiram modificações da parte do 
editor, postos agora de lado os casos de alterações pontuais como as 
que deixámos atrás exemplificadas, colocam-nos perante um núcleo de cer 
ca de duas dezenas de passos de extensão superior 5 simples frase, cu
jo teor se relaciona com o estado religioso, o que nos situa na linha 
da sensibilidade muito especial que então se vivia no que respeitava 
ao monacato, em oposição, evidentemente, ao estado laico.. 

Ao fazer publicar, em 1516, nas oficinas frobenianas de Basileia 
as Opera omnia de S. Jerónimo, Erasmo antepunha-lhe, ã guisa de introdu
ção, uma Hieronymi Stri donensi s Vi ta, para onde transpôs muito do que 
havia de pessoal dele mesmo, Erasmo de Roterdão 34. S. Jerónimo eleva-
-se aí ao nível de modelo de cristão e, portanto, do frade; e a narra
tiva da sua vida e apresentada ao leitor como exemplo de um género que 
os cristãos deveriam cultivar, pois que os antigos haviam feito o mesmo 
para com as suas figuras mais altas. Vidas de santos, havia-as muitas, 
de uma longa tradição de literatura cristã, mas Erasmo não pretendia se 
guir os exemplos de uma hagiografia baseada na evidenciação dos mãrti-
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res e grandes sofrimentos f ís icos, que entravam na elaboração do per f i l 
de santo como modelo de cr istão, mas, diferentemente, realçar como a 
vida de Jerónimo fora bem o símbolo que encerra o mysterium do amor das 
letras e desejo de Deus, que caracteriza a pia doctrina e a doeta pie-
tas. 0 processo básico uti l izado neste esboço da figura do santo consis_ 
t i a , em Erasmo e nesses anos em que editava também o Nouum Testamentum, 
em acentuar como interesse pelas letras e o desprendimento em relação 
ãs coisas mundanas, entre as quais se contava a preocupação pelo hábito 
de rel ig ioso, estavam em perfeito contraste com o que era a imagem vul
gar do frade no começo do sec. XVI. Dessa f e i t a , S. Jerónimo oferecia-
-se como exemplo desses antigos monges, que 

"Ad studium, ie iunia, psalmos, v ig i l ias aut suopte i n -
citabantur animo aut exemplis inuitabantur, non coge-
bantur hominum consti t u t i uneuli s. Vesti tus erat simplex, 
nec is tamen praescriptus, sed suo cuique arb i t r io sum-
ptus, non qui prodigiosa nouitate faceret insignem et 
digi to notandum, sed qui simp!ici tátem Christiãnam prae 
se fer re t . Votorum nulla vincula, nisi quae sunt cuius-

35 que pure Christ iani" 
Assinaiem-se as formas sublinhadas por nos, tão próprias do léxico eras 
mi ano: o sufixo -ul lus e o vocábulo nouitas, portadores de um sentido 
pejorativo muito vulgar nele, e as expressões simplicitas Christiáta e 
puritas Christiana, denotadoras de uma doutrina cr istã que ele designa
va as mais das vezes por "philosophia Chr is t i " . 

Erasmo e um testemunho, entre muitos outros, desta sensibilidade 
espir i tual própria dos duzentos anos que se seguiram ã morte de Petrar
ca; um testemunho importante, mas também perigoso, pelo que de tão su
gestivo oferece ao le i to r de hoje sobre a vida religiosa dessa épocat 

Convém, todavia, não esquecer por um lado que, para além do que de res
sentimento ou experiência pessoais desagradáveis existissem nele, o Ho
landês actua como cr i t i co de um dado comportamento que não deixava de 
ser geral e, por isso, era obrigado a ampliar ou avivar certos aspec
tos em detrimento de outros; por outro lado, ha que ter presente que 
não condenou o estado religioso e a vida monástica, e que João Fernan
des foi sensível a essa faceta, como se viu a propósito da carta^pre-
facio a D. Henrique. 

Pela nossa parte, afigura-se-nos muito admissível interpretar o 
anti-monaquismo de Erasmo como um sinal do seu apego a um ideal de vida 
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cr istã pautada exactamente pelo monaquismo . Poderá não tratar-se já 
de um monaquismo formalizado nos lugares e actos de vida do monge, mas 
neste sentido de solidão, que exige do cristão um conhecer-se a si mes
mo que.na.visão de Erasmo, não implica necessariamente a reclusão con
ventual. Disto e exemplo o Enchiridion, saïdo a público em 1503; d i r i 
gido, em forma de carta, a um leigo e colocado na perspectiva de uma 
visão "trágica" da vida do cristão no mundo terreno, como o evidencia 
o "Vigilare esse in mundo" de Job, pretende fornecer as principais re
gras que permitissem ao cristão fugir da vida terrena e, portanto, as" 
cender, através de uma dialéctica hermenêutica fundada na oposição car-
ne/espTrito, a imagem de Deus, ou seja a uma imita t i o Chr is t i . Isto 
implicava, por sua vez, uma ideia de "communitas Christiana", ou, se 
se quiser, de sociedade que aparece explicada na carta a Volz, editada 
em 1518 como prefácio ao Enchiridion, segundo a qual a figura - ou o 
símbolo - de Cristo era o ponto central de toda a chr ist iani tas. Aí o 
estado religioso ocupava um lugar mais próximo desse centro do que o 
que cabia ao estado profano, o que explica a razão por que Erasmo e tão 
incisivo na cr í t ica ao comportamento dos religiosose permite ainda com
preender como o resultado da acentuação desse ponto tenha fe i to crer 
que o Holandês constituiu um marco fundamental num suposto processo de 
laicização da sociedade europeia do Renascimento . 

Não que este processo não se tenha verif icado, a ponto de já se 
ter querido ver nele o vector central do movimento renascentista, mas 
não parece muito seguro que a obra de homens como Erasmo, preocupados 
fundamentalmente com problemas de natureza religiosa - e as vezes mais 
ligados ã teologia do que S sensibilidade religiosa e, portanto, a de
voção - possa oferecer elementos mais signif icat ivos do que aqueles 
que se hão-de i r buscar a outros locais. E importante assinalar que, a 
adivinhar pela sua obra, Erasmo foi largamente insensível ao problema 
do clero em geral, visto na inserção demográfica e, por conseguinte, so
c i a l . Apesar de grande viajante e de ter sido um fecundo epistolografo, 
não fornece elementos suficientes sobre a vida das cidades onde estacio
nou, passando-lhe desapercebida, ao que parece, a vida dessa grande me
trópole da cristandade que era Roma em princípios do sêc. XVI 3 8 . A s i 
tuação do clero interessava-lhe na perspectiva da tradição dos p r im i t i 
vos escritores cristãos, isto ê de um ponto de vista doutrinário e não 
do ponto de vista de quem tinha de actuar perante essa força social que 
era o clero. 



191 

Na verdade, a visão do mundo cristão - tanto no sentido de co
munidade como no de vivência pessoal - de Erasmo é predominantemente 
marcada pela relação individual do crente com Deus. 0 Enchiridion, as
sim como a constelação de textos que vêm a público nos anos em que se 
faz a sua segunda edição, apontam exactamente para esse lado. 0 que lhe 
interessa, mesmo no caso da sua ideia de vida monástica, é menos a co
munidade como entidade, do que os problemas que afligem o crente em si, 
no seio da assembleia eclesial cristã. 0 Ecclesiastes e, ainda e no fim 
da sua vida, ao lado da Praeparatio ad mortem da mesma época, um forte 
símbolo dessa visão. Uma visão onde a função do clero secular se concen-
trava mais nas actividades pastorais do que nas sacramentais . Se bem 
que nunca tivesse negado o significado dos sacramentos, Erasmo, realça
va praticamente só dois: o baptismo e a eucaristia, isto ê o princípio 
e o fim da união a Deus . Mas a dominante do seu pensamento religioso 
residia na fé do cristão formado na leitura e interpretação do texto sa 
grado; daí a necessidade premente do estudo e a importância fundamental 
da sua noção pedagógica de que o homem não nasce, mas se faz pela edu
cação; daí também o lugar apagado que concede, nos seus escritos, a fun 
ção da Igreja como instituição de autoridade e defesa do dogma. A carta 
a Volz mostra bem como Erasmo acreditava muito mais na reforma da "res-
publica Christiana" através da reforma interior de cada membro em si, 
do que na reforma dimanada de regulamentações ou de decretos da hierar
quia religiosa. 

0 seu modo de abordar o problema do monacato decorre imediatamen 
te desse facto, e condiciona a sua visão da questão religiosa do sec. 
XVI, assim como marca o seu desespero, quando não desencanto, por ver 
que "monachatus non est pi etas", mas tão so um género de vida como ou
tro qualquer. 

Este aspecto, aliado evidentemente a outros, parece-nos ajudar 
a explicar a aceitação entusiástica que certas obras de Erasmo, entre 
as quais alguns dos colóquios, conheceram em terras peninsulares. Eras
mo foi extremamente bem recebido em círculos onde as intenções devocio-
nais estavam muito dependentes de factores espirituais marcados pelo in 
dividualismo, E foi tal o impulso dado por alguns escritos erasmianos 
nesses círculos^onde se notava o peso do elemento feminino , a acen
tuação, e quase apadrinhamento, da sensibilidade espiritual e religiosa 
que, por entenderem a Igreja cristã em sentido lato de ecclésia ou as
sembleia dos cristãos, ao esquema da vida monástica como forma superior 
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da vida cristã foram contrapostos outros esquemas fundados essencialmeji 
te na ideia da validade teológica da relação individual do cristão com 

- 42 
Deus a margem da organização eclesial . Ora não foi difícil aproximar 
estes pontos de vita dos do sacerdócio universal de Lutero. 

E evidente que não foi Erasmo que provocou este estado de coisas, 
que tinha raizes profundas no fervilhar religioso e espiritual que per
correra toda a Idade Média europeia. Alem disso, nem todo o pensamento 
erasmiano passou a tais círculos, pois que a forte condicionante que 
era a sua alargada cultura clássica, que nele reforçava exactamente es-
se pendor individualista da vida do cristão , não passou a terras pe
ninsulares com a mesma punjança. De acordo com um mecanismo normal, su
cedeu que Erasmo foi adaptado a certos condicionalismos locais que o 
utilizaram dentro das expectativas do seu próprio horizonte de ideias. 

Mas por muito grande que tenha sido a marca de Erasmo na Penínsu
la nos anos em que João Fernandes emigra de Al cal a de Henares para Sala
manca e daqui para Coimbra, hã que atentar que o erasmismo, mesmo no 
sentido restrito de leitura directa dos textos erasmianos, não marcou 
todos os centros nem todos os níveis de cultura peninsular. 

Nesse contexto, a questão do estado religioso ocupava um lugar 
central, não sÓ porque decorria de uma tradição antiga, mas também por
que o luteranismo orientara o seu ataque ã ortodoxia por essa zona. 

Em fevereiro de 1522 Lutero publica o seu De Votis monasticis, 
escrito algum tempo antes. Formaliza assim o seu ataque ã instituição 
monástica, coincidindo, exteriormente pelo menos, com o que de hã anos 
Erasmo vinha escrevendo . Entra-se nos anos de grande polemica entre 
Lutero e Erasmo, que conduzira ao afastamento deste e 5 sua preocupação 
em relembrar a constante fidelidade e submissão a Roma, certamente por 
contraste com a atitude do frade alemão, que a 9 de outubro de 1524 
abandona o habito religioso. Mas entra-se também num período em que, 
por reacção, se desencadeia toda uma serie de defesas do monacato como 
ideal superior de vida cristã, cujas origens são complexas, como as de 
todo o fenómeno histórico, mormente na area da historia das sensibili
dades; nelas se encontra a presença do fracasso da teologia escolástica 
de feição nominalista, a revalorização da teologia monástica do sic, XII, 
a influência da espiritualidade do final da Idade Media, da Devotio mo
derna e da sua peça fundamental, a Imitatio Christi, a influência de 
Jean Gerson e a de Savonarola e, a outros níveis, a do misticismo plato-
nicizante de Ficino. Esta literatura floresce, assimilando Erasmo a Lu-
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tero, e projectar-se-ã pelas décadas fora, ã mercê das polémicas reli
giosas que rapidamente definirão a nova geografia religiosa da Europa. 
E, na Península, a obra de Fray Luis de Carvajal, Apologia monasticae 
reliqionis diluens nugas Erasmi, publicada logo a seguir a assembleia 

Z— - 45 -
de Valladolid, com duas edições em 1528 e três no ano seguinte ; e 
Josse Clichtove, discípulo de Lefêvre d'Etaples, o qual em 1524 preten
de arrasar 0 De votis de Lutero com a terceira parte do seu Antiluthera-
nus, desenvolvimento do Etelaude -monasticae rel igionis que publicara em 

46 _ 
1513 ; sao certos centros religiosos situados na fronteira do te r r i t ó 
r io reformista como a cartuxa de Colónia , que revelou uma sensib i l i 
dade especial na defesa do monacato contra os ataques luteranos através 
dos escritos de Lauspergius, cuja obra completa apareceu em latim em 
1555, apresentando textos como 0 De vera religione et monásteriis l iber 
unus, datado de 1539 e oferecido a Carlos V com uma epístola em que in 
cita o imperador a opor-se aos luteranos e a defender o monacato, que 
fora inst i tuído 

"ad bonorum operum exercitationem, et mandatorum Dei in 
48 perfecta Dei charitate ad impletionem" 

e um De monásteriis et monachis dialogus pi us, em que intervêm um solda
do e um frade, em nít ido aproveitamento do Miles et carthusianus dos 
Colloquia de Erasmo. 

No entanto, se a atitude luterana agudizava a questão do monaca
to, a verdade e que o problema de uma realidade conventual muito afasta
da das suas normas e princípos insoiradores vinha de muito longe. A sã-

- ' 49 
t i ra ao frade devasso e tradicional na l i teratura anterior , por um 
lado, e por outro e sabido como a situação de muitas comunidades r e l i g i 
osas ocasionou movimentos de observância que, em certos casos, como su
cedeu na ordem de S, Francisco, atingiram níveis altos de polemica. Por 
sua vez os humanistas introduziram, desde Valia, o elemento da cr í t ica 
a ignorância do frade em materia l inguíst ica e 1 i te ra r ia , insinuando 
que sem a cultura não havia vida religiosa perfei ta, o que contradizia 
frontalmente certos projectos de ideal monástico. Como se sabe, foi es
ta a via escolhida por Erasmo e seus seguidores para a cr í t ica do esta-

50 do religioso » Ora os erasmistas eram fundamentalmente humanistas, edî  
tores e comentadores crí t icos de textos, cabouqueiros desse "renascimen-
to da c r í t i ca" que surgira na segunda metade do st?c. XVI, 0 seu ideal 
passava — se e que não partia daí ~ pelo contacto profundo com a cul
tura clãssica, o que o podia conduzir a uma acentuação da problemStica 
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relacionada com o comportamento do homem na sociedade terrena, isto é 
no relat ivo a vida social,coroo de facto sucedeu no humanismo i ta l iano. 
No entanto, essas crí t icas ao comportamento dos frades antes de 1517 
não assumiam o mesmo significado que depois dessa data 5 1 . 

Todavia, a novidade do projecto humanista consubstanciado nos 
programas escolares dos colégios que passavam a ocupar o lugar que an
tes cabia as escolas conventuais na preparação cultural acarretava fa
talmente um aumento do prestígio da formação cultural que tinha de ser 
de matriz l inguíst ica e l i t e rá r i a . Desidério Erasmo era para muitos o 
modelo que encarnava o novo ideal pedagógico de contornos nem sempre 
muito claramente definidos e que tendia a concretizar-se numa teia de 
relações de amizade mais do que no tipo de magistério tradicional 5 Z . 
Recorrendo aos ensinamentos de S. Agostinho no De doctrina Christiana 
e aos de S. Basílio Magno, e imbuído ainda do modelo ideal de S. Jeró
nimo, o Holandês preconizava um projecto educativo que, sem embargo dos 
matizes monásticos que continha, era fác i l e agradavelmente aceite por 
aqueles que não se destinavam a vida rel ig iosa, mas que nem por isso 
deixavam de se preocupar com os problemas rel igiosos. Não ha, portanto, 
que procurar nele a abordagem da questão da proliferarão dos frades 
e do peso social e económico da inst i tuição monástica, que impressionou 
outros dos seus contemporâneos; não leremos nele exclamações sobre a 
quantidade desmesurada de monges 5 3 , que eram matéria para cr í t ica em 
Gil Vicente, por exemplo; mas essencialmente a satirização do comporta
mento monástico, processo que exigia, além da caricaturização da f igu
ra, o avivamento de certos traços para sensibil izar o le i to r perante a 
distância que medeava entre a doutrina e a prática monástica. No fundo 
a lição erasmiana ia dir igida mais aos homens cultos do que aos frades 
que quisessem a reforma da inst i tu ição; basta relembrar a reacção que 
o meio coimbrão ofereceu aos primeiros elementos da Companhia de Jesus 
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aparecidos na cidade . Mas se tal perpectiva incidia sobre uma rea l i 
dade ini ludível ' , não esgotava contudo toda a problemática; e o êx i 
to de várias reformas, acompanhado na segunda metade do século do surto 
de instituições monásticas, se bem que de características diferentes, 
mostra como o Humanismo erudito não alterou o horizonte religioso de 
uma forma muito profunda, pelo menos em toda a sua extensão 5 6 . 

Na verdade, ã teorização e erudição l i t e rá r ias , que conheceram um 
impulso enorme no séc. XVI como consequência também do incremento da 
produção e da lei tura das obras em línguas vulgares, opuseram-se linhas 
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de pensamento que valorizavam a ciência teológica frente ã exegese hu
manista ou que aderiam a um menosprezo pela formação cultural na 
perfeição in ter io r , pondo sobretudo o acento na caridade e nas formas 
de que a prática desta se revestia na segunda metade do século. 

Estas circunstâncias justificavam ainda mais a sensibilidade in 
quis i tor ia l ao problema do significado do estado rel igioso. Já nos pro
cessos da Inquisição castelhana contra os "alumbrados" esse factor fora 
salientado *' ; assim como naqueles que correrão em Coimbra a par t i r do 
verão de 1550 contra três dos professores do Colégio das Artes se paten 
teou a importância atribuida a tal ponto como índice da ortodoxia do 
réus. E fác i l compreender que assim acontecesse, quer porque estavam 

cg 
em curso esforços de reformas conventuais , quer porque o per f i l do 
luterano na perspectiva inquis i tor ia l inclui a a atitude quanto ao valor 
do monacato como elemento fundamental. 

Não nos provocará, por conseguinte, espanto que João Fernandes 
revele, ele também, uma sensibilidade particular nesta matéria, ao t ra
tar de acomodar alguns passos erasmianos sobre o estado religioso aos 
cr i tér ios ortodoxos da Inquisição portuguesa. E que, em boa verdade, a 
reforma preconizada por Erasmo para a vida monástica "arruinava o pró
prio sentido das reformas monásticas" . 

Se bem que a questão do monacato não tivesse sido enunciada na 
carta prefácio, ela ocupa um lugar quase central na atitude assumida 
por Fernandes frente aos textos dos Colloquia de Erasmo. 

Estes ofereciam uma área propícia para matizar as opiniões do 
Holandês e, ao mesmo tempo, introduzir pontos de vista mais condizen
tes com a ortodoxia. Referimo-nos ao conjunto de diálogos que versam o 
tema do matrimónio como estado oposto ao rel igioso. Trata-se de uma sé
r ie de colóquios que foram introduzidos na edição de agosto de 1523 6 1 , 
e que estruturalmente são mais diálogos do que colóquios, visto que se 
trata de uma discussão - ou altercat io — entre duas f iguras, das quais 
uma é sempre feminina « 

Ja foi notado que esses diálogos, dispondo-se imediatamente a se
guir aos dois últimos da edição anterior, a de agosto de 1522, que foi 
também a primeira em que Erasmo aparece a reconhecer a autoria da obra, 
comportam uma relação profunda com a própria vida do autor. Na verdade, 
tais diálogos abordam o problema da entrada em rel igião por que Erasmo 
passara cerca dos dezassete anos em Steyn; ora essa era também a idade 
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da figura do jovem Gaspar do colóquio Confabulatio pia ou Pietas pueri-
l i s , mais antigo do que estes, mas que já aborda aspectos da mesma pro
blemática . 

Na carta-prefácio ao cardeal D. Henrique, João Fernandes não to
ca directamente no tema da reforma do viver monástico e muito menos no 
do valor do monacato. Basta relembrar aqui que, ao lado da uti l idade 
dos Colloquia para o ensino do la t im, o editor coimbrão acentua sobretu
do a luta contra a superstit io como argumento a favor da ortodoxia de 
Erasmo, sugerindo, portanto, que os Colloquia poderiam também ser apro
veitados nessa zona de interesse. Note-se que a orientação tomista que 
o que o ensino da teologia recebia sob o reitorado de Frei Bernardo da 
Cruz favorecia, de alguma maneira, o pendor humanista que o recurso aos 
Colloquia, mesmo expurgados e adaptados, fatalmente provocaria. E João 
Fernandes alude também directamente a Pedro Lombardo em termos que, por 
omissão, deixam implícita a referencia elogiosa ao tomismo, faceta da 
reforma do ensino em Coimbra que não lhe passará desapercebida no dis
curso de 1548 6 4 . 

Contudo a alusão geral ã superstit io era bastante para englobar 
outra variada temática de Erasmo, pois que o Holandês, utilizando uma 
subti l mas também fundamental distinção entre o monacato como i n s t i t u i 
ção e o monacato como género de vida, colocava este na situação de exem 
pio dessa superstit io que ele v ia , com t r is teza, avassalar o c r is t ian is 
mo dos seus contemporâneos, Desta forma, os frades e o clero em geral 
não se distinguiam do comportamento observável na generalidade da c r i s 
tandade: "qualis est populus, ta l i s est sacerdos" , declâra-se no 
FrancisCani, um colóquio em que a actuação de Fernandes não foi muito 
profunda e em que a frase citada permaneceu tal e qual. 

No entanto, a reforma que decorria dos textos erasmianos e f por
tanto, dos Colloquia, conduzia mais fác i l monte, como ja anotámos, e pe
lo menos em leituras vulgares, ao desprestigio da insti tuição do que a 
sua valorização. Não foi por acaso que Erasmo v iu , desde o momento em 
que Lutero afixou as suas teses, escaparem-se para o campo reformista 
alguns dos seus amigos, enquanto outros, colocados mais rigorosamente 
no lado romano, o forçavam a tomar uma decisão - e uma opção **• nesse 
dilema que so haveria de resolver com bastante custo , 

Ora o método ou a táctica adoptada por João Fernandes para fazer 
passar os Colloquia pela aprovação do Santo Ofício consistiu em neutra
l i zar os pontos em que Erasmo, ultrapassando a simples notação ou mesmo 
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a condenação do estado de relaxamento da vida monástica, fornecia ele
mentos para uma sátira aguda contra o monacato, o que, em linha recta, 
vinha a cair na zona do luteranismo. Com esta atitude, Fernandes reve-
la-se um humanista preocupado com a reforma religiosa, isto e coloca-
-se na tradição desse Humanismo que praticou, a vários níveis e de for
ma vária, a interligação do amor das letras com o amor"- e o desejo -
de Deus. 

Realmente, as relações entre a reforma monástica e a reforma dos 
estudos foram, no final do see. XV e começos do seguinte, muito profun
das, apontando sempre para um reforço das características que distingui
am a vida monástica da vida profana 67. Foi o caso de Paris, onde a in
terligação entre uma e outra área foi feita com particular incidência 
no grupo fabrista. E assim que vemos Standonck praticar uma pedagogia 
dirigida para um estreito regorismo , de uma forma tal que Erasmo se 
recordara amargamente no Synodús grammaticorum. Todavia, não convém con 
fundir a situação parisiense e o papel aí desempenhado por teólogos co
mo Clichtove, com a reforma dos estudos em Santa Cruz e, anos mais tar
de, com a orientação do ensino sob o reitorado de Frei Diogo de Murça, 
a partir da transferencia de professores do Colégio da Costa para Co
imbra que eram portadores de uma pedagogia e orientação cultural de que 
não estava ausente a influência erasmiana. Mas não sõ de Erasmo: o in
teresse pelos seus livros, de que a livraria de Diogo de Murça é um tes
temunho, podia decorrer de uma outra linha de reforma espiritual bem 
mais funda, que atravessa a obra do Holandês e que ele, em certa medida, 
ajudou também a expandir-se: a devotio moderna, cuja influência é assi
nalável junto de tentativas de reforma monástica entre nos, como por 

69 exemplo na dos agostinianos , se bem que nem tudo se possa explicar 
i" 7fl 

pela sua inf luencia, como parece por vezes sugerir-se , 
Não deixa, porem, de ser s igni f icat ivo que o infante D. Henrique 

tenha estado ligado ao movimento reformista e a aspectos devocionais 
que o acompanhavam ou dele decorriam. Quando, uns anos mais tarde, se 
editar uma das versões latinas das suas Meditações e Homilias, acres-
centar-se-ã um texto de S. Boaventura , autor que, ao lado do S. Ber
nardo, fo i largamente l ido nas zonas das reformas monásticas e esp i r i 
tuais. Por outro lado, o Cardeal, pela sua situação de Inquisidor-mor 
em Portugal, aparece-nos na confluência de uma série de reformas e de 
uma l i teratura mais ou menos com ela relacionada; na verdade, D. Hen-

- 17 
r i que, que sempre revelou uma orientação r igorista em materia de fé , 
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interessou-se pela reforma religiosa no sentido da austeridade dos cos-
73 tumes , nao so no in ter ior das instituições monásticas, como também 

A 74 
ao clero secular . Nao admira que a ele se dirigissem os autores que 
pregavam a fé , quase sempre inseparável de uma dureza de atitude em re
lação ã heresia, isto tanto da parte dos que se debruçaram sobre o pro 
blema da conversão dos cristãos-novos, como foi o caso de João de Bar
ros e de Francisco Machado , como dos que, do lado cr istão, se inte
gravam na linha de revigoramento da ortodoxia, como fez Frei Heitor 
Ptnto, ao dedicar-lhe os Commentarii in Esaiam,quando não incentivava 
ele próprio toda uma l i teratura devota que divulgou no público porquguês 
textos dos místicos do norte . Estão neste caso publicações como a 
Medi taça de Tnocentissima morte y payxã de nosso senor em est i lo metri-

. ^ .—_ 
ficado, com duas edições de Coimbra em 1547 e 1548 , assim como os 
Tratados de vida esp i r i tua l , impressos "por mandado" de D. Henrique em 
1551 7 8 . 

Além disso, o cardeal-infante teve ã sua volta humanistas, alguns 
~ 79 

dos quais estiveram em ligação directa com Erasmo , como Andre de Re
sende e Jorge Coelho. Sem embargo das protecções que forneceu nesta área, 
a verdade e que a sua orientação se fez sentir sobretudo na zona da re
forma do clero , integrando-se nos esforços de valorização do catecismo 

~ - fio 
e da devoção metódica, acompanhada de certo ascetismo moderado , de 
que as suas próprias Meditações e Homiliias são testemunho. 

Deste modo, D. Henrique participa no movimento de reforma r e l i g i 
osa que se acentua ao longo de todo o século e de que os dois elementos 
fundamentais foram a lect io e a orati o eque reactiva toda uma l i t e ra tu 
ra "medieval" de origem conventual, o que é um factor importante da re
forma católica do séc. XVI. Basta atentar nas l is tas de l ivros que por 
vezes são aconselhados aos le i tores, onde o peso de escritores monãsti-

— fil 
cos medievais e flagrante , notandô-se até a ausência de l i teratura 
espir i tual de f i l iação directamente erasmista. 

A remodelação a que João Fernandes faz sujeitar os Colloquia não 
segue, porém, este caminho. Apesar de, na carta dir igida ao próprio D. 
Henrique, sublinhar a primazia da piedade, Fernandes não consegue e l imi 
nar a tendência profana que a pedagogia de Erasmo deixava transparecer, 
pelo menos a uma lei tura mais simples. 0 objectivo mais evidente de Eraŝ  
mo, tal como ele o delineia no De u t i l i t a t e Colloquiórum, e que residia 
no studium "vel ad elegantiam Latim' sermonis, vel ad pietatem" 8 2 , per
manece disfarçado no passo fernandino sobre o ideal do orator segundo o 
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modelo de Quintiliano, que ele refere de resto. Na verdade, Fernandes 
pensa aproveitã-1o para o ensino dos escolares de Coimbra - e, talvez, 
para o ensino que iria desenvolver em Vila Viçosa, depois de 1549 - , 
neutralizando os passos originais capazes de provocar "escândalo", so
bretudo aqueles em que Erasmo tocava no tema do monacato e no das ceri
mónias. Feito isso, a função pedagógica dos Colloguia permanecia intac
ta; mas igualmente permanecia algo de religiosidade de pendor espiritu
al, avessa a formalismos exagerados, que Erasmo insinuou nos seus diá
logos. E certo que a edição de Coimbra, no seu propósito confessado de 
utilizar ao máximo a obra do Holandês, acaba por incluir aspectos con
traditórios; assim, por exemplo, se a Confabulatio pia não sofre modi
ficações excepcionalmente profundas, ficando muito dpssa espirituali
dade interior que Erasmo exemplifica na figura do jovem Gaspar, o Vir-
go constans, com que Fernandes substitui o original Virgo póénitens, 
aponta para o lado oposto a essa economia das formas exteriores de pie
dade que o Holandês propusera na Confabulatio e de que mostrara os efei 
tos negativos no Virgo poenitens. 

Tal não impedia, contudo, que se verificasse uma coincidência 
geral de Erasmo com outros autores de quadrantes distintos num ponto, 
que era a preocupação relativamente ao comportamento do clero e da hie-
rarquia eclesiástica para com o povo cristão . Não era unicamente a 
questão do relaxamento do viver conventual, mas também a da residência 
dos bispos, da cultura e formação dos sacerdotes, do nível de formação 
doutrinária da própria massa dos fieis. Trata-se de questões que se in
tegrarão nas perspectivas saídas do Concílio de Trento, mas que, pon
tualmente, surgem já anteriormente em vários autores e em Erasmo tam
bém. Ora nesta matéria, o ponto de vista de Fernandes caracteriza-se 
por, em concordância com as censuras parisienses aos Colloguia, defen
der a dignidade do estado religioso perante a sátira "Ímpia" do Holan
dês, aproximando-se do que Azpilcueta Navarro escrevera em obras suas, 
em particular nó Còriíménto en romance a manera de repeti ciõn latina y 
scholastica de Jurista, saído em Coimbra em 1545: 

"Ni por dezir esto quiero igualar el estado seglar co-
nel ecclesiastico, ni las obras virtuosas de los labra-
dores, y los otros machanicos colas nras, siêdo las 
otras cosas iguales, por ser estas de mas altas virtu
des, que aqllas. Pêro quiero significar q quasi nuca 
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son las otras cirriístãcias yguales, y q en todos ay 
descuidos, los quales son mas peligrosos a nro o f f i 
c io , por ser mas delicado, q ai suyo" . 

E por isso mesmo elogia as Constituições do bispo de Coimbra, D. Jor
ge de Almeida, pelo cuidado que punha na defesa da pureza da vida ecle
siástica . 

Como Fernandes, o dr. Navarro, que ao aludir a Erasmo referia 
sempre a sua erudição, considerava que as cerimonias eram necessárias 

"Por sernos cosa natural alcançar las cosas in te l lec tu
al es y spir i tual es, por las sês4bles, nuestras almas se 
mueuë mucho a se in te r io r , y spiritualmete someter a 
Dios por las humillationes sësibles, corporales, y ex
teriores" . 

E evidente aqui a influencia tomista, que se fazia sentir então no en
sino universitário de Coimbra. 0 perigo, segundo Azpilcueta, residia 
nas"cerimonjas sobradas", naquilo que os "muy cerimoniáticos" faziam, 
pois não pensavam "enlo que dizen, ni a quië, y porq las hazen, que es 
harto dano" . 

As modificações efectuadas por Fernandes nos Cólloquia revelam 
uma intenção de buscar uma via media em relação a Erasmo e ao que ele 
significava de atitudes frente as questões rel igiosas; nisso o mestre 
de Retórica aproximava-se também do célebre canonista, de quem faz o 
elogio no discurso de 1548, 

Retomemos uma observação anterior, que é também uma conclusão 
antecipada: o editor coimbrão não actuou de igual modo ao longo de to
do o texto dos Colloqúia. E certo quês estes, por si mesmos, não se 
ofereciam com uma linha homogénea de continuidade, mas Fernandes, ao 
orientasse pelas censuras da Sorbonne, foi levado inevitavelmente a 
aumentar a frequência das alterações ao texto na parte abrangida por 
elas, enquanto a restante parte oferece um espectáculo um tanto d i fe
rente, 0 confronto faz-nos ver i f icar que, realmente, Joáo Fernandes 
revela a tendência, na segunda parte, para simpli f icar o mecanismo da 
sua intervenção. Assim, apesar de se t ratar de uma extensão mais curta, 
elimina três diálogos completos, dá preferência aos cortes sobre as sub
stituições e faz um único aditamento numa frase muito breve, a propS-
sito da confissão , 

Além disto, e do ponto de vista temático, Fernandes parece con
centrar a sua sensibilidade nas frases que comportassem uma alusão de 
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cariz satír ico dir igido aos frades e, mais raramente, ã questão do va
lor das cerimónias. Mas adopta sempre uma atitude mais passiva perante 
o texto que na primeira parte, quando o contacto com as censuras de Pa
r is e as defesas do próprio Erasmo lhe ofereciam meios para tecer uma 
verdadeira recomposição de muitos dos trechos, sobretudo na zona em que 
se tratava do valor do matrimónio e do monacato. 

Jã ficou mais atrás anotada a importância que João Fernandes con
cedia a este tema, provindo da tradição humanista pÕs-petrarquista e a 
que a questão luterana dera uma actualidade enorme. De certo modo, Fer
nandes anunciara a atenção que i r i a prestar ao assunto quando, na car-
ta-prefãcio, evocara o exemplo de S. Jerónimo e das suas opiniões so
bre o casamento e a virgindade, A autoridade hieronimita era importante 
para a problemática relativa ao valor da cultura na vida religiosa do 
cr istão; Andre de Resende, na Oratio pro rostr is de 1534 , havia-o 
abordado, mas desde as Elegantiae de Valia que se tratava de um lugar 
comum do Humanismo. 

No prefacio da Declarationes ad Censuras FaCultátis Theologiae 
Parisiensis Erasmo escrevera a dado passo: 

"At mea sententia rectius cautum fuisset in f i rmis , si 
cert is delegassent negotium e méis lucubrationibus de-
cerpendi, quicquid ib i pugnat cum dogmatibus, ob quae 
nunc turbatur Ecclesia, quae sunt innumera: aut i ta tem-

qn 
perassent sermonem, si hoc sensit Erasmus, errat" . 

Elogiava ele a "vigilância dos teólogos" nas questões da fé\ mas 1 amen
ta va-se de que se confinassem no radicalismo a que a ultima frase alude. 
Uma frase que evoca aquela outra que, mais tarde, o Holandês d i r i g ia , 
com amargura, a Damião de Gois, numa carta do ano anterior ao da sua 
morte: 

"Lutherus jam n ih i l ed i t , in quo non perstr ingit Eras-
mum papistam et Ghristi adversarium. Homo simplici ter 

, Q l 

f u e n t , concepitque parr ic idiale odium" . 
Esta imagem de Erasmo parece ser a que João Fernandes subscrevia: 

mal visto de um lado e do outro do confl i to religioso que dividia a 
Cristandade, o Holandês ter ia sido vítima da mã vontade de alguns que, 
do lado romano, não souberam lê- lo devidamente e o interpretavam detur-
padamente. Não teria sido, portanto, Erasmo quem errara, mas os adver
sários, que o acusavam de heresia pelo simples facto de discordar dos 
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teólogos. Temos, por conseguinte, um Erasmo defendido por humanistas, 
como eram Fernandes, Luís Vives, ou ainda o cardeal Sadoleto, que em 
carta de junho de 1533 lhe escrevia a propósito exactamente das Decla-
rationes: 

"Declarationes tuas, etsi magnopere probaui prima illa 
lectione, vt ad te scripseram, tamen de integro legam: 
nec dubito quin sim omnia in ill is, quae a te commuta-

92 ta sint, meliora ex bonis facta reperturus" 
E Sadoleto era opinião a ter em conta no círculo de D. Henrique; Jorge 
Coelho, seu secretario, correspondeu-se também com ele. 

Não era, portanto, inocente a invocação da atitude de S. Jeróni
mo para com a questão do valor do matrimónio e do celibato; como tam
bém não deixa de ser significativo que ao tema tenha Fernandes dedica
do uma atenção especial, patenteada no número e na extensão das inter
venções que praticou no texto erasmiano. Revelava, com isso, uma sensi
bilidade grande a essa problemática que estava nas raizes do próprio 
Humanismo, ao mesmo tempo que se transforma num testemunho de que, no 
séc. XVI, Erasmo não era visto por toda a gente como um condenador do 
monacato. 

Não pode ser intenção nossa cortar o no gÓrdio do problema do 
pensamento erasmiano quanto ao sétimo sacramento. Afigura-se-nos, porém, 
que ele não serã bem captado se não o analisarmos dentro de um proces
so hermenêutico, através do qual o mistério do significado das palavras, 
dos gestos, das coisas so se encontra para além dos fenómenos. Mas ã 
margem ou aquém desse núcleo que se identificava com a "philosophia 
Christi", os contemporâneos de Erasmo nem sempre revelaram ter captado 
essa hemenêutica, em parte, talvez, porque ela assentava numa linguagem 
humanista diferente da que era tradicional em teologia e até em espiri
tualidade. Desta maneira, não serã exagerado admitir que a publicação 
dos colóquios matrimoniais em 1523 traduzia uma.preocupação da parte de Eras 
mo em relação a seu próprio renome, ao pretender divulgar junto de um 
público mais vasto e talvez menos perito em teologia os pontos de vista 
sobre o matrimonio, tal qual eles vinham sendo apresentados através da 

93 exegese dó Nouum Testaméntum . E a utilização do dialogo oferecia-lhe 
um instrumento de discussão e argumentação muito mais cómodo do q te a 
de cl ama ti o.. 

Todavia, esta perpectiva de interpretação conduzia S leitura 
"aberta" dos Collóquia, enquanto Fernandes pretendia, pelo contrario, 
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acentuar uma le i tura "fechada". 0 seu propósito de refundir Erasmo por 
meio de textos do próprio Erasmo e já em si um sinal disso.Desta forma, 
mesmo quando invoca, na carta-prefácio, o paralelismo entre a atitude 
de S. Jerónimo em relação ao casamento e a de Erasmo em relação ao l u 
teranismo, não faz mais do que retomar um passo do prefácio das Declara-
tiones do Holandês acima indicadas. A frase: 

"Nam quemadmodum d i f f i c i l i s est interdum matrimonio Hie-
94 ronymus, dum i l l i , ut par est, praefert uirginitatem" 

evocava, um le i to r atento, este outro passo das respostas do Holandês: 
"videmus quo feratur interdum Hieronymus amore v i rg in í ta-
t i s . Dicas eum minus quam par est trifauere matrimonio. 
Contra qui impense laudat matrimonium, vix effugiet quin 

95 alicubi videatur derogare v i r g i n i t a t i " . 
Não era isto ter em mente a Epístola ad Eustochium de S. Jerónimo, onde 
se l i a : 

"Dícat aliquis: "et audes nuptiis detrahere, quae a Do
mino benedíctae sunt?" non est detrahere nuptiis cum il-

96 lis uirginitas antefertur" ? 
Transferida a observação para os colóquios matrimoniais, equivalia ela 
a afirmar que Erasmo, se surgia como aparente defensor do matrimonio co
mo estado mais perfeito do que o monacato, não desprestigiava contudo 
este ultfmo; para tal não havia como explicitar ou aclarar o pensamento 
do Holandês. E o melhor processo seria recorrer as justificações que pró 
prio apresentara contra os adversários. £ exactamente a isso que alude 
Fernandes no prefácio e o que vai fazer ao longo do texto. 

A situação da Tgreja de Roma, como instituição temporal, o baixo 
nTvel de cultura cristã de grande parte das populações europeias, so
bretudo nas zonas rurais, a situação de muitas das ordens religiosas di
vididas em facções de observantes e de claustrais, tudo isto foram ele
mentos que alimentaram e estimularam o movimento espiritual que, com as 
discronias próprias do tempo, percorreu toda a Europa durante cerca de 
dois séculos, nesse período a que Huizinga deu o nome de "outono da Ida
de Média"* £ claro que outros factores, de ordem material, como foram 
as eptdemías que dizimaram as populações, como foram também as modifica
ções demográficas, tão intimamente ligadas as flutuações dos preços do 
trigo e do ouro, intervieram para agudizar o processo. A situação da so
ciedade religiosa reflectia^se de tudo isto, naturalmente. E dentro de-
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le a figura do frade foi uma das mais postas em causa. 0 agravamento do 
problema, que ja foi interpretado como participando de um processo ge
ral de laicização da sociedade e da cultura europeia a par t i r do tempo 
de Petrarca, transformou-se em tema praticamente obrigatório do confroji 
to entre a cultura humanista e a escolástica. 

No entanto, há necessidade de introduzir algumas reservas ã ima
gem que os textos humanistas nos oferecem da situação. Não devemos per
der de vista que os humanistas foram os primeiros grandes utilizadores 
e aproveitadores das possibilidades de divulgação de l ivros e de ideias 

97 
que a tipografia oferecia desde o terceiro quartel do séc. XV . Ten
do explorado essa capacidade de difusão das suas ideias e pontos de vis
ta , eles aparecem-nos hoje como se tivessem ocupado todo o horizonte da 
cultura do sec. XV-XVI, o que não corresponde de forma alguma ã verdade. 
No campo da teologia, por exemplo, os humanistas avançaram simplist ica-
mente com o biblismo como método praticamente exclusivo da exegese, 
ladeando, de uma penada, a tradição teológica medieval, que, sob a i n 
fluência das disputas nominalistas, eles classificavam de autentica 
barbarie. 

Ora Erasmo f o i , no princípio do séc. XVI, o humanista que mais 
fundamente marcou a opinião geral sobre estes assuntos, chamando espe
cialmente a atenção para a ignorância doutrinaria e l i t e rá r ia dos teó
logos escolásticos e dos frades. Não importa discut ir sobre a atitude 
pessoal do Holandês perante o monacato e a forma como, por s i , a resol
veu. Tem sido defendido, com bastante insistência, qua a sua própria ex
periência o conduziu a um ponto de vista contrário ao monacato e favorá
vel ao matrimónio. Várias explicações têm sido dadas, por exemplo, para 
a génese do De Contemptu mundi,um escrito da juventude na linha do pensa
mento cristão de fuga do mundo terreno e, portanto, de apologia do mo
nacato, mas a que, posteriormente, Erasmo acrescentaria um capítulo por-
tador de uma autentica invectiva contra ele . 

Afigura-se-nos, entretanto, que o pensamento erasmiano não se re
duz com tanta facilidade a temas f ixos, mesmo se escorados em dados do-
cumendãveisj há que ve-lo no plano de uma hermenêutica que, opondo o ex
ter ior ao in ter io r , a carne ao espír i to , a letra ao significado, d is t in 
guia também a vida dos frades do seu tempo de um ideal monástico que ele 
recolhia nos Padres primit ivos, em especial junto de S. Jerónimo . 

Ora a série de colóquios matrimoniais de 1523 — logo a seguir 
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virão a Inguisitio de fide e o De libero arbitrio...- abordava exacta
mente essa problemática, a qual se oferecia sob dois aspectos: o pro
blema da entrada em religião e da tomada de votos, e o do valor do es
tado religioso. 

í sabido como Erasmo, sobretudo depois da eclosão da questão lu
terana, multiplicou os protestos de que não criticava o monacato como 
instituição, mas aqueles frades cujo comportamento se afastava dos pre
ceitos cristãos; apesar disso, do lado romano as reticências de figuras 
importantes como o cardeal Aleandro sobre a sinceridade do Holandês 
nunca desapareceram por completo, em parte porque este levou bastante 
tempo a tomar partido contra Lutero. Não hã duvida de que, nele, o mo-
naquismo, com o que idealmente permitia de vida retirada no silêncio e 
na leitura, representava o exemplo de vida cristã mais perfeita em ge
ral. Era nesse sentido que se dirigia a sua crítica, quando, já no fi
nal da vida, afirmava àqueles que arrogantemente negavam que fora dos 
votos monásticos era impossível ao cristão procurar também a perfeição 
espiritual, 

"quum ex diâmetro pugnent inter sese, mundanum aut se-
cularem esse, et esse Christianum." 

Mas em boa verdade, Erasmo pouco de novo trazia ã problemática do mona
cato; a Imitatio Christi, livro fundamental do ambiente cultural e espi
ritual em que ele se formou nos primeiros anos, expunha jã ideias muito 
próximas: 

"Habitus et tonsura modicum conferunt: sed mutatio morum 
et integra mortificatio passionu veru faciut religiosu" 

0 que traduzia uma sua preocupação particular era a ideia de con
centrar o monacato mais na pessoa do cristão do que na vida comunitária 
ou conventual. 0 Enchiridion e o texto onde talvez tal pensamento fica
va mais bem delineado,e .não admira que também por isso tivesse cativado 

i . .. .. . . 102 
os círculos espirituais europeus, assim como os peninsulares 

Os colóquios matrimoniais vão também nessa direcção. E é signifi
cativa a sequência dos quatro diálogos. 0 primeiro, constituído pela 
"amatoria altercatio" entre o pretendente e a rapariga, deixa o leitor 
na expectativa do casamento, com base na noção de matrimonio cristão aî 
difundida, 0 segundo, o Virgo misogamos, aborda a outra via possível ao 
cristão: a entrada em religião, o seu significado, as circunstâncias e 
condições em que tal se deve fazer. 0 terceiro,Virgo poenitens, mostra 
os efeitos da precipitação em tomar a opção pelo monacato, exemplifican-
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do,portanto, uma lição oposta ã que f icara simbolizada na figura de Gas
par da Confabulatio pia. Por fim o quarto, Vxor mempsigamos, reflecte 
a situação da mal mandada, isto ë do casamento fe i to imoderadamente. 

Trata-se de um conjunto de diálogos de estrutura simétrica, da 
qual não resultava necessariamente a condenação do monacato perante o 
matrimonio. Erasmo retomava aí o argumento hieronimita da Epistola ad 
Eustochium. 

Fernandes demorou-se bastante neste conjunto de diálogos, por cau 
sa dos problemas que eles levantavam. Se bem que a proximidade que man
teve em relação as declaratiónes do próprio Erasmo traduzisse o desen
volvimento do que expusera no prefácio ao Cardeal, a verdade é que t i 
nha que avivar a distinção entre o laicato e o monacato ou, mais generi
camente, entre o profano e o rel ig ioso. E não podia ser de outra maneira, 
porque o f i l ão in ter ior is ta do pensamento erasmiano, aliado ãs invect i 
vas contra os frades, conduzia facilmente ã impressão de que o leigo se 
podia equiparar ao religioso em matéria de vida rel ig iosa, o que corria 
o risco de ser confundido com as posições luteranas sobre o sacerdócio 
universal. Na verdade, escrevera o Holandês no Ecclesiastes: 

"Proinde, ad corrigendos omnium mores fuer i t conducibi-
l i u s , si Ecclesiastes ea quae Scriptura praecipit de mor 
te s p i r i t u a l i , de abnegando mundo, de mortificandis secu 
laribus desideri is, de rel igionis observatione, doceat 
ad omnes Christianos pertinere" 1 0 3 . 

Ora o ambiente de Coimbra, nos anos em que Fernandes, por encar
go ou estímulo do re i tor Frei Bernardo da Cruz, expurgava os Colloquia, 
não era propício ã afirmação destes matizes; Frei Martinho de Ledesma, 
que introduzira a doutrina tomista de Francisco de Vitória em Coimbra 
exactamente sob aquele reitorado, difundia-a nos comentários que viriam 
a ser impressos em 1555; aí se criticavam fortemente os luteranos por 
defenderem o sacerdócio universal, e se acentuavam a distinção entre o 
sacerdote e o leigo; 

"Ergo laicus et iã in necessitate nõ potest tangere Eu-
charist ia" 1 0 4 . 

De igual modo o canonista Azpilcueta, que se invoca constantemente do 
cardeal Caietano, punha em destaque a maior dignidade do clero face aos 
restantes estados da sociedade cr is tã . 

Na adaptação dos Colloquia, João Fernandes tinha de contar com 
esta fronteira resultante de uma valorização da função sacramental do 
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sacerdote, acentuada pelos teólogos em resposta ã função pastoral que 
os humanistas, e em particular Erasmo, com o seu biblismo, haviam real
çado. 

Assim é que, no Proci et Puellae Fernandes se limita a três in
tervenções: duas interpolações , com que sublinha o valor de virgin-
dade quando dedicada a Cristo, e um corte de um trecho em que, "cum 
grano salis", se mostrava como ela não se podia manter legitimamente no 
casamento. 

0 assunto vem retomado no diálogo sobre a rapariga que aborrece 
o casamento e pretende ingressar no convento. Trata-se dó Virgo misoga-
mos, colóquio que, se exceptuarmos os dois que Fernandes substituiu por 
completo, foi objecto das mais profundas modificações por parte do edi
tor de Coimbra. Em certa medida, este colóquio aborda a outra face do 
tema tratado no primeiro colóquio deste conjunto. Isto é, se no ante
rior fora realçado que os casamentos cristãos, como sacramento que eram, 
se fundam na vontade espiritual que obedece a um preceito divino, no se
gundo dialogo o raciocínio é" transportado para a questão da escolha da 
outra via possível, que era o monacato. E assim como seria ilegítimo 
que os filhos desobedecessem aos pais piedosos para entrarem no matri
mónio, sobretudo quando não animados de vontade piedosa, assim também 
não deviam desobedecer para tomarem os votos monásticos. Nesse aspec
to, o tema é retomado ainda pelo Pispar coniugium, cujos reflexos não 
deixaram de se difundir pela literatura vulgar , diálogo que era de 
certo modo a contraposição do Proci et Puellae, e pelo Epi thai ami um, 
que, em apoteose de festa, enaltece o casamento piedoso. 

Erasmo não apresentava esta correlação dogmaticamente, mas um 
dos seus mais exigentes críticos, o príncipe Alberto Pio, apontou-a 
abertamente no livro XVI do De voto continentiae; 

"Hos autem affirmas esse eos, qui inuitis parentibus 
aut conjugibus debunt sese in id vitae genus, ad idque 
confirmandum componis statum coniugalem cum monasti-
co" 108. 

E condena fortemente os que afirmavam que o casamento se equiparava 
ao monacato; 

,cAt votum castitatis religionisque perfectiuã it praes-
tantius est bono coniugali et obedientia filioru erga 
parentes; quod constat turn ecclesiae iudicio, quae Ioui-
rnanum damnâuit, quod nuptias celibatui aequaret: turn 
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sacrarum literarum testimonio et decreto, a doctore 
gentium praecaeteris expresso. Ig i tur i l i a impedi re 

inQ non possunt votum continentiae sine re l ig ionis" . 
Recorde-se que, na carta-prefãcio, Fernandes invocara a atitude 

de S. Jerónimo quanto ao matrimónio, com o propósito de estabelecer um 
paralelismo com a de Erasmo frente a re l ig ião. Afirmava ele então que 
o pensamento de S. Jerónimo se mostrava um pouco " d i f í c i l " quanto ao 
casamento, não porque o considerasse in fer ior ao cel ibato, mas porque 
se tratava, insinuava o Sevilhano, de uma maneira de o defender, visto 
que ambos os estados se equivaliam em valor. Era um modo hábil de inte£ 
pretar a doutrina hieronimita, pois que, apesar do que afirmava S. Jeró 
nimo na Epibcolá ad Eustochium, ele considerava a virgindade superior 
ao casamento sob o ponto de vista re l ig ioso, embora afirmasse logo de 
seguida que não condenava este Qltimo: 

"Laudo nuptias, laudo coniugium, sed quia mihi uirgines 
générant" 1 1 0 , 

passo este que ecoa proximamente no Próci et Puellae de Erasmo: 
"Sed eho: die mihi , si t i b i esset elegans pomarium, opta
res i l l i c n ih i l vnquam gigni praeter flores? an malles 
de lapis f l o r i bus videre arbores maturis pomis graui-
das» " ' ? 

Ident i f icar o celibato com a castidade fazia parte da tradição 
c r is tã ; a "independência revolucionaria" de Erasmo relativamente a S. 
Jerónimo consist iu, como ja foi notado, em u t i l i za r a distinção entre 

112 castidade e virgindade . Realmente, no pensamento do Holandis temos 
de ver constantemente os dois planos jã referidos atras, em que ele se 
processa; de um lado a faceta material das coisas, do outro o sentido 
espir i tual que elas assumem do ponto de vista cr istão. Dentro deste es
quema, Erasmo dá sempre preferencia ao segundo. Assim, é fác i l compre
ender que, atribuindo ao problema da virgindade o plano do corporal, 
sobrevalorizava a castidade no plano esp i r i tua l , fornecendo, desta for
ma, um fecundo argumento a favor do matrimónio casto. 

0 tema conheceu larga divulgação, sem que tudo se possa at r ibu i r 
exclusivamente ã influencia erasmiana, que foi realmente grande através 
da polemica que levantou ó Encomium matrimonii, que mais tarde passou 
a fazer parte dó De conscriberidís ep is to l i s , sendo, assim, divulgado 
também por meio de um l iv ro largamente aceite como manual de ensino. No 
entanto, o problema e as questões que acarretava não eram novos,e os 
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teóloyos de há muito que não confundiam os dois aspectos. Frei Martinho 
de Ledesma, por exemplo, distingue, na esteira de Vitoria, a virgindade 
"hábito", em sentido materialiter,(e era aquele em que Erasmo concentra

•*■ 113 
va a sua crítica aos frades), da virgindade "virtude" . E Azpilcueta, 
num livro que conheceu uma larga difusão, que refundiu por encargo do 
cardeal D. Henrique, sustentandose nas autoridades de S. Tomás e de 
Caietano, sublinhava a função da vontade no tomar dos votos, distinguin
do entre os que resultavam de "grande deliberação" daqueles que se fa
ziam "com supita, por paixão ou por outra rezão; quaes são os daquel
les q por seus appetitos a cada passo fazem voto" 

Entretanto, ja Alberto Pio, muito mais rigoroso que João Fernan
des na apreciação de Erasmo, atacava o Holandês por causa do desprestí
gio a que reduzia o celibato, que identificava com o monacato. 0 fulcro 
da questão estava na deliberação com que se tomavam os votos: 

"Quamobrem primo animaduertendum quid per vota temere 
suscepta intelligas. Si enim temere accipis pro incon
sulte, id est non praeuia deliberatione facta, (...) vt 
cum non dignoscitur ipsa res promissa, aut non animaduer
titur quid promittatur, siue quomodo adimpleri possit, 

115 
recte censes." 

Facilmente Fernandes encontraria uma quase identidade textual deste pas
so com trechos de Azpilcueta, que no Manual de confessores reservou lar
go espaço a esta questão do segundo mandamento. 

Por outro lado, a frase citada de Alberto Pio põenos ainda em 
relação com o colóquio Pé votis temere susceptis, cujo título surge re
tomado pelo príncipe italiano na sua censura, e que João Fernandes subs
tituiu por um outro da sua lavra, a que deu o título de De votis pie sus
ceptis,. Mas aquela frase relacionase ainda com os colóquios matrimoni
ais a que nos temos vindo a referir. Na verdade, a orientação dada por 
Erasmo ao Virgo misogàmos conduzia directamente ao Virgó poenitens, onde 
se mostrava a jovem desiludida com o que fora encontrar no convento em 
que ingressara, exactamente porque se deixara arrastar para lã por uns 
"incantatores", palavra do vocabulário satírico de Erasmo, que desapa
receu na edição coimbrã. Ora Fernandes, que vinha eliminando as referên
cias a estes modos de adoptar o estado religioso, neutralizando ao mesmo 
tempo as alusões aos vícios grotescos dos frades, e conduzido a mudar o 
Virgo poenitens no Virgo cònstans, da mesma forma que transformara o De 
votis temere susceptis no'Pé"votis pie susceptis. Mais uma vez o editor 
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coincidia com o que no ambiente de Coimbra se podia saber e opinar so

bre esta matéria. Azpilcueta, no tratado ja referido sobre a confissão, 
subscrevia claramente o ponto de vista de que o voto tomado por paixão 
ou forçadamente não era valido, pois que 

"a experiência ho mostra, menos alegremente sofrem a car

rega da re l ig ião, e menos perseuerão os que forçados por 
~ lift 

seus votos entrao, que os q por suas l iures vontades" . 
E muito menos se devia forçar a entrada para comunidades religiosas cu

jo modo de vida fosse relaxado ou que não tivessem sido verdadeiramente 
reformadas , E neste contexto que tomam sentido as alusões elogiosas 
do dr. Navarro ao Mosteiro de Santa Cruz e ao Convento de Celas, em Co

imbra; dois rasos que Fernandes conhecia, evidentemente. 
Vêse,desta forma, que o problema do estado religioso assume um 

lugar central na interpretação que o Sevilhano faz dos Colloquia de Eras

mo, em aparente desvio ao que insinuara no prólogo, 
— l i f t 

A este respeito, o coloqui ó Virgo misogamos , em que dialogam 
um jovem, Eubulo, e uma jovem, Catarina, era o que oferecia mais largo 
terreno para as intervenções do editor de Coimbra, E a primeira in ter

venção de vulto ê ja de si s ign i f ica t iva. Eubulo não condena o "sacra

119 
rum virginum institutum" , mas considerava que a jovem deveria aten

der ao seu temperamento, mais próprio para a vida matrimonial, do que 
para o ingresso num convento. Aparentemente, Eubulo incorria no pecado 
daqueles que tentam evitar outrem de entrar em re l ig ião. Mas, como o 
canonista Azpilcueta observava, podia darse o caso de que tal atitude 
não constituisse crime grave, quando as razões para ta l desvio eram for

tes, como no caso em que o pretendente o fazia sem o consentimento da 
mulher.. Em João Fernandes estes matizes casuísticos diluemse um pouco, 
para f i car acentuado que não e legitimo desviar alguém do ingresso em 
conventos, mormente quando, como era o caso de Catarina, não havia im

pedimentos materiais. Por isso as intervenções de Fernandes nesta zona 
do diálogo se destinam a acentuar a faceta espir i tual da entrada em r e l i 

gião como abandono da vida mundana e dos bens materiais. Era essa realmen

te a grande l ição que os leitores colheriam das adaptações fernandinas 
desta série de colóquios, Catarina persevera na decisão de entrar para 
o convento, mas, curiosamente —■ e aqui vai a distância de Fernandes pa

ra Erasmo W, o elogio que faz da vida religiosa não coincide com o 
ideal de monacato implícito no pensamento erasmiano a que já aludimos e 
que, em larga medida, nos surge também em autores como Frei Heitor Pinto, 
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cuja Imagem da vida cristã, para alem do que evoca da Imitatio Christi, 
converge num ideal monástico de que o Holandês não ficava muito afasta
do. Ora o que prende Catarina ã vida conventual são as cerimónias e o 
que se poderia chamar um dado ascetismo afectivo. Estamos em crer que 
tal perspectiva em João Fernandes traz a marca de alguma influencia to-
mista, pelo que sugere da ideia de que e do mundo sensível que se ascen
de ao espiritual. Na verdade, Eubulo não deixa de comentar, num trecho 
de Fernandes: 

"Heu nimium te mouent, quae sensui propiora sunt" . 
Isto porque a jovem se tinha mostrado encantada com o que vira no con
vento que visitara perto da casa paterna. 

Também aqui João Fernandes vai modificar o texto original, num 
passo em que a Sorbonne não interviera, para salientar como os sinais 
exteriores dá pietas, que em Erasmo ficavam remetidos para segundo pla
no e desprestigiados, eram verdadeiros indícios do sentimento religioso: 
"Isthaec religiosos maxime decent", responde ela as observações de Eu
bulo. Numa resposta indirecta a Erasmo, Fernandes faz com que Catarina 
insinue que as cerimonias não são o inverso da espiritualidade; a fron
teira passava por outro lado, pela distinção entre religioso e profano, 
por não se confundir o vestuário das religiosas na vida conventual com 
o que as damas traziam na corte: 

"Nee minus profecto pulchrae illae mi hi videbantur ver-
berum vestigijs, pal lore, et macie in Chris to confectae, 
quam heróinae istae quae in aula cerusa, purpurisso et 

1?7 stibio picturantur" , 
Depois desta tirada, Fernandes volta ao texto erasmiano, para in

tervir logo num passo em que o Holandês contrapunha a pureza dos costu
mes dos antigos monges a devassidão dos contemporâneos. Desencadeia -se 
ar uma serie de modificações no texto original, que se nos oferecem mais 
frequentes do que nas censuras da Sorbonne, mas sempre dentro da linha 
de pensamento que vai conduzir K refundição do terceiro colóquio deste 
conjunto de diálogos matrimoniais. 

Desta forma, enquanto em Erasmo se acentuava que não era legiti
mo aos filhos quebrarem a ohediência paterna, mormente quando os pais 
eram de costumes cristãos, para enveredarem pela vida religiosa, onde 
os perigos para a virgindade e a castidade eram ainda maiores, Fernan
des não terã mais que inverter a exposição das características do esta
do religioso, Assim, a seruitudo com que Erasmo pintava a vida conven-
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tuai em sentido material, é passada para o plano do esp i r i tua l , trans-
122 

formando-se em libertas , num mecanismo que, aparentemente, nada t i 
nha de anti-erasmiano. E mais adiante, os "s tu l t i monachi" tornam-se em 
'^pij monachi" e o convento para onde a jovem pretende entrar surge muda
do num exemplar convento de f re i ras . 

Na verdade, não era fác i l a João Fernandes conservar o texto o r i 
ginal neste ponto. Para alem da questão da censura inqu is i to r ia l , ele 
conhecia em Coimbra dois casos de reformas conventuais que haviam alcan
çado nomeada. Um era o convento de Santa Cruz, em cuja reforma dos es
tudos ele se integrara e que elogiara no discurso de 1538. Esta reforma 
merecera ainda os elogios do severo dr. Navarro, em particular no Com
menta eh rórnance, colocando-o em primeiro lugar na reforma dos cónegos 
regrantes da Península, e enaltecendo em especial o si lêncio como sua 
característica 1 2 3 . 

Mas um outro convento, esse de f re i ras , se havia notabilizado em 
Coimbra, o de Celas. Azpilcueta também o elogia na pessoa da abadessa 
D, Maria de Távora, 

"de casta i l l us t re y de mil gratias y virtudes suyas y 
de su monasterio en charidad. paz y cõcordia" . 

A este mosteiro poderia aludir João Fernandes no passo alterado. Na ver
dade, enquanto no texto original o convento de que fala Catarina ficava 
perto da casa do pa i , na edição de Coimbra as indicações são mais preci
sas: 

1 ?R "Extra vrbem est cel l arum nomine perçelebre" . 
A modificação do texto acarreta um sentido inverso do que possuia, ao 
mesmo tempo que ê actualizada a le i tura com a referência ao mosteiro cé
lebre dos arredores da cidade, que os leitores da época identif icariam 
com faci l idade. 

0 problema da obediência aos pais e da constância nos votos toma
dos f i ca , assim, equacionado em termos diferentes. Alberto Pio dedicara 
a este tema largo espaço, enquanto a Sorbonne o englobara na censura ge
ral a maneira como Erasmo falara do estado rel igioso. Fernandes presta 
também atenção especial ao assunto, ultrapassando o aspecto um pouco ge
ral das censuras parisienses. Não repugnaria ver aqui a presença das •: 
cr í t icas de Alberto Pio a Erasmo como fonte de inspiração directa para 
João Fernandes. Vários elementos permitem realmente suspeitar da hipóte
se. 

Em prîmeîro lugar, um factor de ordem externa: o facto de as duas 
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edições de 1531 , uma de Par is com as censuras da Sorbonne e ou t ra de Ve

neza com as de P i o , se encontrarem encadernadas num mesmo volume da B i 

b l i o t e c a do Porto que deve ser o r iundo da l i v r a r i a de Santa Cruz. Em 

segundo l u g a r , elementos de ordem i n t e r n a , com um peso p r o b a t ó r i o maior . 

Ass im, nota-se um mesmo cuidado em s u b l i n h a r a au to r idade de S. Je rÕn i -

roo e a co inc idênc ia na u t i l i z a ç ã o de um mesmo passo do Evangelho, 
127 M a t h . , 19 , 12 , "qu i po tes t capere , c a p i a t " . 

A p o s s i b i l i d a d e de , neste pon to , João Fernandes se t e r se rv ido 

do t e x t o de A l b e r t o Pio não deve ser posta de p a r t e , embora se deva s u 

b l i n h a r que , em g e r a l , a proximidade e n t r e a versão f e r n a n d i n a , as cen

suras de Par is e as correspondentes respostas de Erasmo é mais f requen 

t e . Is to certamente porque a orientação dada pelo príncipe i t a l i a n o ãs 
suas censuras e o método seguido por Erasmo nas respostas não f a c i l i t a 
vam a busca dos passos cr i t i cados nem a resposta do autor a cada um; 
alem disso, a Sorbonne era uma autoridade em teologia e or todoxia, que ao 
e d i t o r coimbrão conv i r ia seguir , mais a mais que dedicara uma parte 
exclusivamente aos Col loquia. Mas não só por i s t o ; Fernandes deve ter 
notado a má vontade do I t a l i ano contra Erasmo e o tom áspero das respos
tas deste ú l t imo , aspectos que de forma alguma fac i l i tavam a u t i l i zação 
por quem pretendia subl inhar a ortodoxia do Holandês. Ora Pio forçava 
um pouco o pensamento erasmiano ao transpor para o caso dos votos sole
nes o que ele apenas afirmara quanto aos simples votos vulgares, confor-

f 128 
me o Holandês teve ocasião de exp l icar . Por outro lado, Alberto Pio 
reserva um lugar pa r t i cu la r ao problema do casamento, aspecto que Fernan
des colocou um pouco em segundo lugar. Por f i m , o método seguido pelo 
I ta l i ano baseava-se em "d is t inguo" escolást icos, que Fernandes d i f i c i l 
mente poderia u t i l i z a r no dialogo. 

Is to não implica que Fernandes se sujei tasse absolutamente ãs 
normas das censuras conhecidas, das quais as sorbõnicas ocupavam um l u 
gar sa l i en te . Assim, por exemplo, quando num longo aditamento ao texto 

129 o r ig ina l , aborda o problema da at i tude da jovem perante a sua voca-
çao monástica, nem decalca o ponto de v is ta erasmiano , nem segue o 

131 
de Pio , ja que para o passo não dispunha de censura par is iense. D i 
ferentemente, esforçasse por acentuar que a vocação monástica diz res
peito essencialmente a vontade i n t e r i o r e não aos condicionalismos ex
ternos, como era o caso da obediência ao desejo dos pa is . A linguagem 
aproxima-se da de Azpi lcueta, buscando um r i go r dout r inár io que a esp i 
r i tua l idade erasmiana não permi t ia . Na verdade, enquanto o canonista 
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sentenciava que num voto "não abasta soo no propósito de ho fazer, sem 
anima de se obrigar a isso", "porque pêra hu prometimento ser voto, 
abasta que homem dentro de si, sem dizer ne escreuer prometa ou propo-

132 nha de a isso se obrigar, segundo S. Thom. comumente recebido" , o 
Holandês preocupava-se sobretudo com á puritas espiritual do cristão 
tanto para o celibato como para o matrimónio. Escrevia ele, reportando-
-se a atitude de S. Jerónimo em relação a um e a outro, no Encomium ma
trimonii: 

"Verum donetur hic ardor illis temporibus, nunc optarim, 
ut isti qui passim sine delectu, ad caelibatum ac virgi-
nitatem adhortantur aetatem, quae sibi nondum est nota, 
hoc operae collocarent in describenda imagine casti pu-

133 ri que matrimonii" 
Nesta base, João Fernandes podia coincidir com Erasmo; e na verdade as
sim sucedeu, vindo os dois textos a convergir neste ponto: 

"Fundus in patris bonis est, et quia nondum sum emanci-
pata meus non est; animus meus est, quem ideo non qenuit 

134 pater vt magis seruiret Deo" , 
escrevera Fernandes, em correspondência com Erasmo: 

"Quum non sis emanei pata a iure parentum, quuiii tibi ius 
non sit vendendi vestem aut agrum quomodo tibi facis de-
dendi te in seruitutem? 

135 Cat, lus parentum non impedit ingressum religionis" 
Subtilmente, João Fernandes foi-se aproximando de certos aspectos incluí
dos no texto erasmiano, num passo em que hã duas frases censuradas pela 
Sorbonne que curiosamente não altera na sua versão, limitando-se a eli
minar uma fala de Catarina que apontava para a estranheza das ideias ex-

1 3fi 
postas por Eubulo 

No entanto, Fernandes teve presente a justificação do passo dada 
por Erasmo.. Na realidade, este chamara a atenção para a leitura incor
recta que os teólogos haviam feito do trecho. Em primeiro luciar, não es-137 *•> crèvera aeque bene, como queriam os censores e como esta registado 
na sua censura, para insinuarem que ele atributa o mesmo valor ao cum-
primento dos. três votos monãsticos no convento e na casa paterna 
Ora o aditamento incluído pelo editor de Coimbra conduz o sentido da 
frase; "IIli jactant obedientiam" para o nominativo imediatamente ante*-

„ 13g 
rior, que e "parentes" , o que se articula com um passo anterior, 
também ele de Fernandes: 
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"Erunt fortassis nonnul l i , domini verius, quam parentes; 
sed in ea re n ih i l decedit r e l i q i on i , quando et Christo 

140 collegium suum habuit Judam" 
E sensível da parte de Fernandes a preocupação em sublinhar o valor do 
estado monástico. Curiosamente, não o faz recorrendo ao empolamento do 
tema dos sofrimentos que o casamento acarretava, de acordo com toda uma 
l i teratura tradicional participante do tema do desprezo do mundo. Mas 
a verdade é que também não elogia o monacato através das facetas mais 
"humanistas", divulgadas por uma l i teratura medieval, de inspiração so
bretudo bemardiana, que glosava benefícios dó otium, em conexão com o 

I T T — si lencio, a le i tura e o recolhimento in ter ior . Por isso mesmo, ao 
que se nos afigura, as falas que no Colloquium senile permitem a Glycon 
elogiar o casamento casto, que essa figura exemplifica, não sofrem i n 
terferências de João Fernandes; mas anote-se ainda, como Tndice da sen
sibil idade ao tema do monacato, o facto de nesse mesmo colóquio de ve
lhos v i r substituído um passo sobre a diferença entre as cerimónias dos 
frades e o valor piedoso da sua vida, enquanto no diálogo entre Eubulo 
e Catarina havia ficado intacto um trecho semelhante, que a Sorbonne 
havia, entretanto, censurado: 

PA. Quia plus i l l i c reperî ceremoniarum, quam uerae pie-
ta t l s - 1 4 2 

l ia-se nó Senile; e no Virgõ misogamos: 
"Quid ig î tu r superest? Velum, linea vest is, ( . . . ) cer i 
monia quaedam, quae n ih i l faciunt ad pietatem, neque 
quemquam commendant oculis Chr is t i , ni spectat animi 
puritatem" 1 4 3 , 

Uma explicação plausível para is to const i tu i r ia em considerar que 
Fernandes permitia o passo no jogo de argumentação ou "ai terçat io" que 
era a estrutura dó Virgó mi sogamos, para assim melhor deixar sobressair 
o ponto de vista defensor do valor da vida monástica. 

Ora a este ponto queria chegar Fernandes, insinuando um s i g n i f i 
cado de pfétas mais rest r i to do que aquele que decorreria da lei tura 
rápida da carta~prefãcio.A pietas tende a ident i f icasse com a pietas 
monástica e, desta f e i t a , Erasmo surge defensor do monaquismo e não 
seu radical inimigo, como era voz corrente entre os seus adversários. 
Realmente, se tinha l ido com cuidado as respostas erasmianas as c r í t i 
cas de Alberto Pio, Fernandes lã encontrara essa explicitação importan
te ; 
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"Rogat (A. Pius) cur omissis Laïcis toties attingam Sa
cerdotes ac Monachos. Quia saepius illos admoneraus quos 
habemus chariores, et a quorum moribus pendet vita po-
puli» 144. 

Não nos parece que haja motivos para duvidar desta frase de Erasmo, 
atribuindo-lhe intenções irónicas que não tem; é facto que para ele o 
monachus se identifica com o cristão mais perfeito, mas recusava-se a 
ver no monachi do seu tempo uma imagem desse modelo ideal, que exem
plifica com os primitivos tempos da Igreja. Nesta perspectiva, Fer
nandes, conscientemente ou não, rondava o significado nuclear da obra 
erasmiana e podia, sem grandes entorses de interpretação, substituir a 
parte final dó Virgo misogamos por um trecho da sua autoria que, de cer
to modo, sintetisa o que ficava dito para trás, ao mesmo tempo que pre
parava o dialogo seguinte, também todo da sua lavra. Ora nesse passo lê-
-se que 

"Neque aliud sane est religioni initiari, quod ipsam re-
ligionem Christianam adiuuare, dare operam, vt per se-

145 cessum mundi tumultum fugias" , 
ou seja, a favor da solidão e do desprezo do mundo. Eis um velho progra
ma da vida cristã, facilmente inspiravel na Patrística e na literatura 
monástica medieval, que percorrera vastas zonas da mentalidade e das seji 
sibilidades espirituais do sec, XIV em diante, com especial incidência 
sobre o movimento de tendência mística no Norte europeu, com Ruyshroeck 
em primeiro lugar , Um velho programa que se falorizava ao tempo nas 
reformas a que varias casas e ordens religiosas estavam a ser sujeitas, 
como a de Santa Cruz, onde, sob a direcção de Frei Bris de Braga, se da
va larga importância ao silêncio, como jã foi apontado. 

0 colóquio Virgo misogamos termina com a rapariga firmemente de
cidida em entrar em religião; e mais ainda; com o interlocutor rendido 
a evidência da superioridade do monacato sobre o estado matrimonial. 
Desta forma, Fernandes anulava a censura possível de que Eubulo, nos 
seus esforços em tentar desviar Catarina dos seus propósitos, incorria 
na suspeita de pecado, por perseverar em aconselhar o não cumprimen
to de um voto. 

Se em Erasmo o modo como o Virgo terminava preparava o terreno pa
ra o colóquio seguinte, o Vfrgó poenitêns, em que a jovem se mostrava ar
rependida da precipitação com que ingressara no convento, mantém em Fer
nandes igual relação de coerência, mas por meio da substituição com-
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pi eta desse diálogo em Virgo cons tans. Como o pr-Õprio tTtulo indica, a 
lição é contrária ã de Erasmo. No fundo, porém, não se pode dizer que 
seja contraditória, visto que nem em Erasmo se condena o monacato e o 
cumprimento de votos sinceramente prometidos, nem em Fernandes se absol
vem os que abraçam a religião impensadamente. 0 tTtulo, de resto, e bem 
s ign i f icat ivo: Catarina, há um ano no convento, mantivera sempre ums 
constância, que vinha anunciada jã de t rás: 

"Quod autem ad constantiam a t t i ne t , f irmabit i l l e , qui 
147 

Deus est et non mouetur" , 
podia ter-se l ido no Virgo misogamos. 0 Virqo cónstans ê a demonstração 

— ~ — T T S 
do valor do monacato assumido deliberadamente , na linha do que Fer
nandes f izera jã com o De votis pie susceptis, aproximando-se, desta 
forma, dos pontos de vista expressos por Alberto Pio no l i v ro "De voto 
continentiae" e da opinião dos teólogos e canonistas ortodoxos. 

Mas a constância no tomar os votos fora aspecto que Erasmo dei
xara na sombra; não porque os negasse, mas porque d i r ig ia a sua atenção 
para o estado contemporâneo da vida monástica e sacerdotal, que ofere
cia razões suficientes para uma reforma. A" luz da perspectiva de Fer
nandes, as cerimonias monásticas assumiam um sentido muito diferente da
quele que, satiricamente, lhes dava o Holandês. Assim, os actos e os 
gestos com que Catarina tomara progressivamente os votos de pobreza, de 
obediência e de castidade documentam aquela frase que pronunciara antes: 

149 -
"Isthaec religiosos maxime decent" . As lagrimas, a alegria do rosto, 
o lançar-se por terra, a penitência da pedra, os abandonos silenciosos, 
os suspiros, toda essa linguagem, religiosa e ascética, jã vizinha do 
misticismo, readquire um significado que não podia ter no contexto eras^ 
mi ano. 

Por esta v ia , Joáo Fernandes aproxima-se da tendência de refor
mas religiosas que indicavam o caminho para o céu numa perspectiva r igo-
r is ta da vida terrena, 0 Holandês, todavia, ficava muito longe de tais 
zonas; a Confabulatio pia, ou Pietás pueril i s , condenava ó strepidus la -

15Õ — ~ — — Z 
biorum com que muitos dirigiam as orações a Deus, expressão que Fer-

: 151 
nandes manteve, apesar de ter alterado o passo original , concordan
do por isso em que a vida espiritual depende mais do interior do que 
dos actos exteriores, A diferença residia em que Fernandes não subscre
via o que lhe parecia ser o radicalismo de Erasmo; mas sabia que entre 
este último e os Luteranos ia um largo espaço, pelo que não hesitava 
em situar o Holandês no lado católico, contra a opinião de muitos teõ-
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logos, entre os quais os portugueses que estiveram em Valladolid. Para 
tal bastava que a l ição fosse virada do avesso: 

"non f r i g id i s ceremonijs, vt tu f r ig id ius dicebas, sed 
morum compositione, vitae in tegr i ta te, veste etiam, et 

152 incessu vt nulla ex parte cessemus" , 
o que era perfeitamente compatível com a reforma dos costumes monásticos. 
Fernandes, como muita outra gente, sabia que a decadência da vida monás
t ica em várias congregações era um facto, e em tal sentido se deviam 
1er as referências elogiosas ã vida conventual que surgem neste conjun
to de colóquios e noutros locais, como por exemplo no Conuiuium re l ig io -
sum; e idêntico significado há que a t r ibu i r ã manutenção do colóquio 
Franciscani, onde, para alem da eliminação de frases referentes a face
tas satir izáveis dos frades, permanecera a imagem do mau frade que Eraŝ  
mo opusera ao bom mendicante. 

Num ponto, porém, Fernandes parece querer aprofundar o pensamen
to erasmiano, a propósito da questão do papel das letras e do seu valor 
na vida rel igiosa. 

Na resposta ã censura XIX, que incidia sobre a identificação 
153 erasmiana entre serui tudo é monachatus , o Holandês nota que Eubulo 

classif icara de farisaica a doutrina exposta por Catarina, segundo a 
qual a entrada em rel igião por l i v re vontade era meritória em s i , v is
to que, argumentava e le, S. Paulo ensinara que aquele que pretendia 
ser l i v re não se devia tornar servo. Ora é claro que Erasmo usava o ter 
mo seruitudo em sentido depreciativo, e por isso mesma na déclaratio, 
onde já nâo usa da linguagem irónica do colóquio, considera que o "ser-
ui tut isr genus" próprio do "Monachorum institutum" equivalia a " l iber 
tas": 

"Ut enim l iber estquii suo v i v i t a rb í t r i o , i t a quodammo-
do servus est , qui totus pendet ex al ieno". 

A virtude que Erasmo exalta centra-se no conhecimento in te r io r , a que 
o cristão ascendia pelo estudo e na confiança na mansidão de Cristo, 
enquanto em Fernandes ela reside na constância com que permanece no vo
to prometido. E aí residia também a l iber tas, no sentido de desprezo do 
mundo que Fernandes lhe dava, na tradição espir i tual c r is tã . Mas qual 
o caminho para essa libertas? Como fazer com que á seruitudo ta que equî  
valia o modo de viver em muitos conventos, se transformasse em libertas? 
A resposta ê imediata: por meio do estudo das letras sagradas. A vida 
monástica realizava-se com o auxi l io do estudo, imitando os antigos mon-



219 

ges cristãos; daí o lugar importante concedido as letras: 
"Ubi non est studium sacrarum Litterarum, ubi non est 
vigor spiritus, ubi non est omnia condulcans caritas, 
ubi qui praesunt nec exemplo vitae provocant, nec pas-
cunt verbo Dei, nec hortantur amanter, sed plusquam 
tyrannico supercilio tantum imperant ac saeviunt, quid 
hic aliUd est quam misera seruitus sub titulo religio-
nis? M l 5 4 

Ora Fernandes modificou profundamente o trecho original a que 
se referia o passo citado da censura, para realçar que so se poderia 
dizer que a vida monástica era servidão em sentido figurado: "nisi ea 

155 figura qua dici solet, seruire Deo regnare est" . Evitando tocar no 
ponto concreto a que se reportava Erasmo, Fernandes sublinhava que a 
vida monástica era "genuinae libertatis fons", nesse sentido de que era 
fuga do mundo. Na mesma direcção iam as considerações de Alberto Pio, 
que encontrava no Holandês uma tal abundância de acusações contra os 

156 costumes dos frades, que encheria um volume so com elas ! Note-se, 
no entanto, que Fernandes não responde directamente a Erasmo, visto que 
a sua modificação do texto não implicava a invalidação do que este es
crevera sobre a vida conventual em muitas comunidades; so que, enquanto 
naquele o convento referido por Catarina era de mau viver, na edição de 
Coimbra era um mosteiro exemplar. 

Mas a remodelação do texto operada pelo Sevilhano parece preten
der ir mais longe do que fornecer uma contraproposta a Erasmo, que não 
se detinha nos aspectos que distinguiam a vida dos religiosos da dos 
leigos. A resposta do Holandês ã Sorbonne visava a realidade contempo
rânea, e não a instituição monástica, cujo perfil ideal ele localizava 
nos tempos primitivos da Igreja cristã. Mas Alberto Pio já havia posto 
em dúvida este argumento erasmiano, recorrendo para o efeito a um passo 
de S. Jerónimo, para mostrar como 

"vt manifestius constet quam falso et inconsiderate 
scripseris institutum monachi tempore Hieronymi longe 
diuersum fuisse ab hoc, quod est huius temporis, cum 
in illo nihil esset praescriptum, nec illos cogi ad 
studium, ieiunia, vigilias, psalmos hominum constiti-

157 unculas: uel haec sui arbitrij erant" , 
Alem disto, acrescentava ele na linha da defesa do monacato contra os 
ataques provindos do lado luterano e coincidindo um pouco com Lausper-
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gius, o género da vida a que se dá o nome de monaquismo era anterior a 
Cristo e não, por conseguinte, invenção recente, como insinuava o Holan 
dis ,58. 

0 mesmo sucedia quanto ã questão da diversidade das ordens reli-
159 giosas. Alberto Pio explicava-a pela imagem da "tunica Christi" , 

simbolicamente cortada em diversas tiras, de acordo com as várias or
dens que depois apareceram. Erasmo havia de responder violentamente a 
estas e outras acusações nascidas da má vontade com que o príncipe ita
liano lia os seus escritos, argumentando que, se eles estavam eivados 
de tantas incorrecções, muito era para admirar que homens cultos e pie
dosos, e ate príncipes, os lessem e admirassem . Pensava certamente, 
entre outros, em Sadoleto, a quem enviava regularmente os seus livros, 
e que os lia com cuidado, 

A controvérsia sobre estes pontos traduz a sensibilidade das 
pessoas a matéria; João Fernandes não foge a regra. Assim é que vamos 
encontrar, no passo em que nos detemos agora, uma perspectiva que em 
parte acompanha a declaratio de Erasmo a censura XXIX da Sorbonne, e 
em parte se alarga ao tema do valor dos sinais que externamente dife
renciam a vida religiosa da profana, como por exemplo era o caso do 
vestuário. Para Erasmo, "Negotium pietatis agitur in baptismo" , 
visto que em si as diferenças de vestuário ou de género de vida nem são 
boas nem más; mas para Fernandes não pode ser desta forma, pois não é 
unicamente o baptismo que define o cristão, mas também as obras. Por 
isso, embora tendo deixado ficar esse passo, logo abaixo faz com que 
a rapariga exclame: "Vitae institutum ais nec bonum nee malum? 0 vocem 

162 ~ 
sacrilegam, si ex animo prodijt" , A questão não era simples, como 
se veria acerca das censuras sorbonicas a um passo da Ihqúisitio de 
fide sobre quem eram os que pertenciam ã Igreja de Cristo. Ora Fernan
des encontrava nas respostas erasmianas ãs censuras de Paris frequen
temente protestos de respeito pela instituição monástica, mas de críti
ca severa ã hipocrisia que consistia em atribuir ãs cerimonias um sen
tido que a conduta religiosa e moral da maioria dos frades não autori
zava. E Fernandes não discordava de tal ponto de vista, pois que dei
xou permanecer inalterados dois passos que a Sorbonne censurara, em que 
no texto original se sustentava que o vestuário e as cerimonias, ou pe
lo menos algumas, "nihil faciunt ad pietatem". Na verdade, o Holandês 
demonstrara com vigor na sua declaratio a censura XXXIII que "Non igi-
tur simpliciter dictum est, Monachorum ceremonias nihil facere ad pie-
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tatem" . Mas Fernandes devia igualmente saber das suspeitas com que 
Alberto Pio e outros recebiam estas e idênticas confissões do Holandês. 
Talvez por isso mesmo tenha achado por bem chamar a atenção para o fac
to de as letras só por si não poderem resolver os males, como parecia 
sugerir Erasmo no passo acima citado. A defesa das letras mantem-se, 
mas sobressai um aspecto que no Holandês ficava obscurecido: a nature
za humana, com os seus vícios e pecados terrenos. Assim ê que Fernandes 
remodela o texto, pondo na boca de Catarina o seguinte pensamento: as
sim como não são as artes liberais que desonram a Medicina ou a Orató
ria, mas o médico que receita veneno e o orador que subverte os Esta* 
dos, assim também não ê o que esta instituído na vida monástica que a 
diminuí, mas os vícios dos homens. Vamos transcrever o trecho, num la
tim que não se compara com o de Erasmo, para, depois, transcrevermos 
um passo do mesmo Fernandes, incluído no discurso que pronunciou em 
1538 em Santa Cruz: 

"Est sane perfrictae frontis vi tia hominum liberalibus 
artibus aut institutis impingere, Medicinam aut Orato
ri am traduce re, quod medi cus venerium prorrexerit, ora-164 tor non semel Rem Publicam uerterit" , 

E em 1538; 
"Non est i g i t u r haeretica Rhetorica sed forsã Rhetori-

165 eus, non theologia sed theologus" , 
0 discurso de 1538 pretendia transmitir ã audiência o apego pela orien
tação humanista dos estudos, tanto das artes l iberais como da teologia, 
assente no abandono do gosto e da moda das discussões "ventosas", E es
te mesmo esquema de pensamento que permanece na adaptação dos Cóllóquia, 
coincidente com o que Erasmo declarou em inúmeros lugares. Como teste
munho de que Fernandes evitava afastar-se demasiado dele, basta re fer i r 
um passo do colóquio Fráriciscãni, que a Sorbonne censurou , mas que 
ele não modifica, onde se tratava da forma como os religiosos se haviam 
de dist inguir dos restantes homens; Fernandes propõe ao l e i t o r a frase 
lapidar de Conrado, uma das personagens do diálogo: 

"Equidem arbi t ror simplicius et chr ist ianius, non aest i -
mari quemquam ex cu l tu , modo s i t honestus ac decorus , 

A frase, que e de Erasmo, recorda aquela outra de Fernandes no jã c i t a 
do Vij^gõjnisojiáiiws: \ 

"Nam quemadmodum gentes, aetates, sectas, sexum et pro-
Ifift fessionem vestis dist ingunt, i t a sane et rel igiosos" , 
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e aqueles que "re l ig ioni init iamur" deviam esforçarse "quantum in no

bis est vt vndique professionem nostram reddamus magis insignem". A 
distância entre os dois humanistas não era demasiado grande; ou por 
outras palavras, Fernandes salientava como Erasmo era um autor ortodo

xo. A subordinação dos trechos do editor coimbrão aos pontos de vista 
de Erasmo parece evidente, sem embargo de traduzir também uma dada seii 
sibi1 idade as controvérsias que os Colloquia levantaram, em sintonia 
com a questão luterana. Mas, desta forma, o editor de Coimbra ia cum

prindo o programa que esboçara na carta ao cardeal D. Henrique, com 
que pretendia j us t i f i ca r a aceitação dos Colloquia num ambiente esco

l a r , quiçã sob a influência do uso para fíns didácticos, em voga nou

tros países. 
Fernandes demorase bastante nesta matéria, que não prendera 

muito Erasmo, o que faz suspeitar de que se referisse a algo de concre 
to . Na verdade, se confessa pela boca de Catarina que não é nas coisas 
exteriores que reside a piedade — "Non est in his si ta vera religio"— , 
logo de seguida introduz esta frase; "Néscio quo naturae impetu, nouum 
institutum noua quaedam sequantur". Se na sociedade profana o vestuá

r io distingue as pessoas pelos seus estados, profissões, idades e sexo, 
porque não havia de ser de igual modo na comunidade religiosa? E possí

vel que Fernandes tivesse em mente o caso desses religiosos que constan 
temente mudavam de mosteiro, f igura que Erasmo introduziu no Colloquium 
senile. Tratavase, portanto, de condenar o gosto pelas novidades, que 
surgem também censuradas em muitos outros autores. 

Mas a frase, l ida no contexto de Coimbra, é passível de uma ou

tra interpretação. Seria que Fernandes aludia, nessa frase a que não 
fa l ta certo tom depreciativo — "Néscio quo naturae impetu" *■ insinua

damente aos Jesuítas, que, naqueles anos em que se dedicava S remodela

ção dos Colloquia, haviam fe i to o seu aparecimento em Coimbra, com a l 

gum escândalo? E possível. Da forma como os Jesuítas foram recebidos 
em Coimbra e em particular nos meios humanistas dãonos conta os proces

sos inquis i tor ia is de 1550, que se reportam a sucessos vividos uns dois 
anos antes pelo menos. Por aí se ve que os.bordaieses, que conheciam 
desde Paris alguns dos primeiros companheiros de Loyola, não nutriam 
grande simpatia por aqueles a quem fora posta a designação de "apósto

los" . Ora a instalação da Companhia de Jesus em Coimbra tinhase 
fe i to em 1542 e logo deu origem a querelas que tornaram carregado o am

biente coimbrão que os companheiros de André de Gouveia vieram encon
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t rar . A par d is to, as atitudes assumidas por alguns dos mais novos 
ingressados na ordem causavam admiração e escândalo pelo exagero. Não 
admira que professores como Joio da Costa, l e i t o r dos Collóquia e da 
Mori a, não tivessem simpatizado com a precipitação com que alguns jo 
vens entravam para a Companhia e que, no processo que sobre ele decor
reu na Inquisição, esse ponto tivesse prendido a atenção dos inquis i 
dores . João da Costa, aliás como André de Gouveia e Diogo de Tei-
ve, adoptava pontos de vista inspirados nas leituras de Erasmo e chega
va a colocar-se na encosta escorregadia que conduzia ao luteranismo. 
Por isso não passaram sem serem notadas no seu processo certas afirma
ções, como a de que "as forças do home não abastauõ pêra cumprir o mais 
pequeno mãdaiii*0 de noso Sor por omde se manifesta nossa fraqueza" , 
posição ideológica radicalmente dist inta da que Fernandes defende nas 
falas de Catarina e do que Azpilcueta ensinava em Direito canónico. E 
os inquisidores não foram insensíveis ãs suas opiniões sobre o ingres
so demasiado prematuro de alguns jovens na Companhia, mais a mais que 

"ayda naõ tinha forma de Relligiaõ e q la naõ tomauaõ senaõ os Riquos 
173 e nao os pobres" . 0 tema era de feição erasmista; Diogo de Teive 

também se lhe refere no seu processo, quando declara "q sempre sentio 
q emtrar em Religião era cousa santa & boa quaõdo se fazya p seruiço 
de noso sor", negando, entretanto, que as "rel igiões" tivessem sido de 
inst i tuição humana e não divina . 

Estes elementos apontam para um momento um pouco posterior ao da 
época em que Fernandes revia o texto dos Collóquia, se, como nos parece 
verosímil, a edição foi impressa imediatamente antes da chegada dos bor
dai eses. Todavia, tanto quanto se sabe, a vinda dos mestres de Artes 
l iberais parece ter agravado mais do que provocado l i t í g i os latentes ja 
no horizonte cultural e mental de Coimbra. E se é certo que no grupo de 
André de Gouveia vinha um Jorge Buchanan, que satir izou duramente fran-

175 - -
ciscanos , também e certo que as sentenças ditadas contra os três 
professores não foram extremamente pesadas. 

Contudo nada garante que João Fernandes pretendesse d i r ig i r -se 
directamente aos Jesuítas no passo acima transcr i to; mas nada impedia 
que, no contexto a que se referem os processos do verão de 1550, esse 
e outros passos e até os Collóquia em geral não fossem lidos nesse sen
t ido. Mais um motivo para que o Cardeal sustivesse a autorização de ven 
da do l ivro? F. bem possível. 
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Depois de tudo i s to , o dialogo Virgo constáns pouco trazia de 
novo ao l e i t o r . Destinava-se sobretudo a mostrar como a constância é 
uma virtude que permite valorizar as cerimónias religiosas e como daí 
decorre uma beatitude bem dist inta da desgraça a que a jovem era vota
da no texto erasmiano. 0 Virgo constáns f i ca , desta maneira, tão i n t i 
mamente ligado ã versão fernandina do Virgo misogamos, como estava o 
Virgo poenitens na versão erasmiana, A vida conventual aparecia, portar^ 
to , como um lugar de fuga do mundo e os actos que a preenchiam forneci
am a liberdade e não a servidão que Erasmo pintava como generalizada 
nos conventos. Não se tratava unicamente de uma forma de Fernandes fa
zer passar os Colloquia pelas malhas do Santo Ofício, pois nesse caso 
não se compreendia que o dominicano Frei Bernardo da Cruz tivesse apa
drinhado os propósitos de João Fernandes. Pelo contrário, afigura-se-
-nos que ha que ver esta adaptação dos Colloquia sobretudo na parte res
peitante a esta matéria do monacato, como uma espécie de recuperação do 
nome de Erasmo para a reforma das ordens religiosas que, em vários ca
sos, acompanha uma reforma dos estudos. A participação de humanistas em 
tais movimentos é documentada não sÕ em Coimbra, mas noutras partes; em 
Paris, Josse Clichtove, que não era erasmista, havia participado na re
forma dos beneditinos e dos dominicanos; ora Clichtove foi também conhe
cido entre nos. Sem terem muito provavelmente chegado a influenciar es
se movimento, os Colloquia editados por Fernandes podem r e f l e c t i - l o ; 
apesar das modificações a que foram sujei tos, a verdade e que ficava 
ainda muito do que os Colloquia Erasmi transportavam de indicações abo-
natõrias do valor do recolhimento in te r io r , aspecto a que não seriam i n 
sensíveis os leitores que se inclinassem para a defesa da vida monásti
ca reformada. A carta de 1553 pode traduzir também esse aspecto, numa 
época em que o movimento contra o relaxamento conventual progredia, ago
ra algumas vezes a favor das novas ordens rel igiosas. Seriam, portanto, 
os Col 1oquia ad meliorem mentem reuócata um fruto tardio do erasmismo? 

Depois das profundas alterações que João Fernandes introduziu no 
Virgó misogamos e da consequente refundição do Virgo poenitens, o l e i t o r 
poderia percorrer descansadamente 0 Vxor mempsigamos seguinte, pois que 
so encontraria uma pequena substituição respeitante ao problema do d i -
võrsio. A l ição do colóquio, que se integra na polémica sobre o casamen
to como sacramento e o seu valor rel igioso em relação ã virgindade , 
incidia sobre a ideia de que o matrimonio não podia ser desvinculado. 
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Inspirando-se no cap. VI I dá Epistola I ad Cor in th ios, Erasmo considera 

va que a l igação matrimonial e i nd i sso lúve l , a não ser que c i rcunstân

cias excepcionais impusessem o d ivorc io que pudesse colocar em perigo 

a sua pureza. Por isso respondia ele aos frades castelhanos: 

"Si mihi proférant exemplum vel ex moribus rerum p u b l i -

carum Ethnicarum, vel ex L ib r i s MosaTcis, vel ex Apos

to ! i c i s L i t t e r i s , quo probatur conjugium i n t e r v ix pú

beres, i n t e r ébrios ar te lenarum, n u l l i s sponsalibus, 

n u l l i s tes t i bus , i nsc i i s e t i n v i t i s parentibus aut t u -

to r i bus , per verba de praesenti contractum, sive per 

verba de fu tu ro , cum accessione copulae carnal i s , f a t e -

bor esse impium quod in Col loqui is scriptum est" 

Ora o passo em que Fernandes faz i n c i d i r a sua atenção, que não vem c i 

tado nas censuras da Sorbonne, diz respeito exactamente a essa matéf 
178 — -

r i a ; ao retoca- lo para e l iminar o que comportava de duvida — "Vix 
credo" — , o ed i to r de Coimbra revela sensibi l idade ao tema e ãs pole
micas que a controversa interpretação do passo paulino por parte de 
Erasmo organizara. Fernandes parece pretender s imp l i f i ca r um pouco a 
questão, que havia dado origem as c r í t i c a s severas de Noël Beda e de 
Josse Cl ichtove. A resposta erasmiana devia ser conhecida e Fernandes 
podia notar como o Holandês se defendera argumentando que 

"Nec enim era t meum hic t rac tare quaestiones perplexas, 
179 unde nec S, Augustinus se sa t is exp l i ca t " , 

afirmando depois, na Supputati o errorum i n censuri s Beddae, que não t i 
nha em mente senão " s imp l i c i t e r captivare in te l lec tum meum in obsequium 

180 Sedís Romanae" , Esta confissão, tão do agrado de Erasmo, podia te r 
sensib i l izado Fernandes, como parece revelar o prologo a sua edição. 

Em relação ã resposta de Erasmo a Clichtove sobre a matéria ma
t r i mo n i a l , Fernandes muito d i f i c i lmen te t e r i a tomado contacto com a 
única edição da Pi 1ut io eorum quae Clichtoveus s c r i p s i t advérsus Dec!a-
mationem Des. Erasmi Roterodámi suasõriam Matr imoni i , editada por Fro-
ben em 1532, pois que Bento Renano, certamente no propósito de ev i t a r 

uma renovação da polemica em torno dó Encomium matr imoni i , não a i nc l u i u 
~ Î8T 

na'sua edição de 1540 das Opera omnia de Erasmo . Nestas c i rcunstân

c i as , a alteração levada a cabo por João Fernandes, ao r e t i r a r dos olhos 
do l e i t o r a referencia aos " supe r i " , que, no contexto polémico em que o 

— 182 
dialogo aparece, seriam os escolásticos , e a frase que deixava no 
ar uma margem para a dúvida, pretendia oferecer- lhe uma outra sequencia 
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dialogada,em que o texto é alinhado pela opinião defendida pelos teó
logos. Assim, Eulália evoca a le i antiga dos Judeus, que permitia o 
repúdio da mulher em caso de adultério, e mostra que, apesar de uma 
dureza aparentemente maior da le i nova, a indissolubilidade do matri
monio resultava da vontade de Cristo, que não quisera que os "ardis 

183 ' «« 
do divórcio fossem impostos aos mais simples" . Desta forma, nao 
eliminando totalmente a ideia de que o christiánum matrimonium se de
ve fundar na concórdia e na mansuetudo colhidas da imagem de Cristo, 
Fernandes preocupa-se em so l id i f i ca r com argumentos jurídicos aquilo 
que em Erasmo não passava alem da puritas de alma com que os cristãos 
deviam tomar aquele sacramento. Nesse plano ideal a zona de coincidên
cia de Fernandes com Erasmo podia ser bastante grande, como o testemu
nha a conservação do colóquio Puerpera, de 1526, em que Fernandes não 
introduziu alteração alguma. 

Quanto ao restante texto do Vxor mempsigamos, Fernandes mante-
ve-o e, com ele, toda a ideia de que o entendimento entre os conjugues 
acaba por ser sempre possível quando integrado na car i tas. E ficava 
ainda 5 disposição dos leitores da edição de Coimbra toda á materia nar
rativa que o colóquio continha e que o coloca na área do tema da "mal 
maridada". Permanecia inalterada a histór ia de Eulál ia, assim como o 

184 conto exemplar de Xantipe e tudo o que de "maneirista" o dialogo 
poderia comportar no plano estét ico, que não deixa de se mostrar de 
algum modo aberrante no conjunto dos Colloquia, em parte porque se afas^ 
ta de certa verosimilhança que percorre outros colóquios. De igual mo
do, Fernandes mantinha intacto o realce que Erasmo concedia ã mulher, 
aspecto tratado várias vezes nos Colloquia, sempre colocando-a em pla
no pelo menos idêntico ao do homem; fora já o caso do Proci et Puellae 
e será ainda o da PUerpëra e do Senatu!us, João Fernandes oferecia, as
sim, aos seus leitores um texto feminista, em que á dignitas foeminae 
vinha a coincidir , historicamente, com o tratamento do tema em outras 
obras, como I I Cortigiáno de Castiglione, o De inst i tut ione foeminae 
christianae de Vives, o De nobi l i tate et praecellentia foeminei sexus 
de Agrippaj toda uma l i teratura a que não será alheia a voga dá dec!a-

185 rat io erasmiana dó Encomium matrimonii , que v i r i a a ser integrada 
no De cónscri bendis epi stoi i s \ tema esse ainda de que na l i teratura por 
tuguesa do sec* XVI ha que ver, certamente, um reflexo na Menina e Moça, 
com a exemplificação da gentileza na figura de Arima, 

Depois disto, Fernandes só voltara a refundir o texto original 
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em matéria relacionada com o estado religioso e o estado profano no Col-
loqui um senile .primeiro omitindo uma curta frase alusiva ãs razoes por 
que algumas pessoas escolhiam o monacato uut suauius uiuant" , objec
tivo condenável aos olhos de autores ortodoxos, como Azpilcueta, depois 
substituindo dois curtos passos não referenciados pelos censores parisi
enses e que tinham em vista a mesma area de defeitos da vida monástica, 
que uma das figuras, Pampiro, variadamente experimentara, E" ainda nesse 
sentido que vai o corte de um outro passo, também não isolado nas censu
ras da Sorbonne, em que Pampiro contava como hesitara entre seguir a 

187 r* 
profissão de negotiator e a de monáchus . 0 editor coimbrão mostra-
va-se, assim, leitor atento dosColloqúia, eliminando ou amenizando o 
que lhe parecia constituir escândalo da parte de Erasmo. 

Mas tal comportamento perante o texto erasmiano nao equivalia a 
uma sistemática recusa de tudo quanto se traduzisse em desprimor do es
tado religioso; o colóquio Frahciscani mostra-nos que Fernandes, e com 
ele outras pessoas no ambiente conimbricense, convergia com o Holandês 
na crítica ao relaxamento monástico. 0 Franciscani aparece na edição 
frobeniana de março de 1524, acompanhando a Inquisi tio de fide, entre 
outros diálogos. Ê nele que se encontra a primeira referência de Eras
mo no Novo mundo, ao aludir ã nudez dos índios americanos e ã sua ati-- 188 tude perante o adultério 

João Fernandes actua sobretudo pontuafmente neste colóquio, em 
que Erasmo deixara pairar uma defesa do bom frade mendicante, contrapon 
do-o ã ignorância evangélica do vigário da aldeia. A maneira como Eras
mo abordara a matéria não deixara de embaraçar os censores, mas seria 
bem recebida, tanto por Fernandes, que no discurso de 1538 verberara já 
os que dos livros só conheciam os títulos sem que, por isso, se mostras
sem menos arrogantes, como pelo ambiente conimbricense, onde Azpilcueta, 
no Commento en romance, exigia tanto da parte dos religiosos como dos 
leigos uma maior severidade dos actos de cada um. Talvez por isso mes
mo, a actuação de Fernandes neste texto tenha consistido essencialmente 
em acentuar o sentido evangélico que a vida monástica comportava sem, 
no entanto, recorrer a dicotomia do olim/nunc com que Erasmo denunciava 
os vícios da vida conventual. Vai nesse sentido um aditamento em que se 
reforça a inspiração evangélica dos frades, que se propõem distribuir 

I QQ 

com o albergista o que possuem , A mesma intenção de dulci ficar o tom 
do colóquio leva-o a contrabalançar uma frase em que S. António era di
to poder exasperar-se contra os "homines stultiores", com um curto adi-
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tamento que acentua a sua mansidão e brandura 
191 

Importante se nos afigura o aditamento - mais um neste co
lóquio . . . - que João Fernandes faz um pouco mais ã frente. Os in ter lo
cutores vinham tratando daquilo que distingue os homens entre si e do 
que a cada um convém. Ora, se se atendesse somente ao aspecto exterior, 
0 monge não deixava de parecer um louco, num sentido que esta subjacen
te a Mori a : 

"Itaque mini stultissimum videtur, sapientiam prof i ter i 
veste" 1 9 2 , 

Fernandes não segue a lição de 1533 que na ultima parte do período 
acrescentava "potius quam ipsa re " , que podia na verdade lembrar f a c i l 
mente a Mori a, e introduzia toda a fala seguinte: "em todo o género de 
vida ha bons e maus, e não há estado que não possa ser exercido com pro
pósito santo ou com propósito ímpio, embora tenha o mesmo valor para am
bos os casos". Fernandes retoma, num latim que não revela a frescura do 
de Erasmo, o que tinha deixado afirmado num outro passo dó Virgo misoga-
mos, quando discordara de que a pietas dependia essencialmente do bapti£ 
mo - "Negotium pietat is agitur in baptismo", escrevera Erasmo -• , sen
do irrelevantes os actos e o género de vida. E preciso notar que a v i 
são escatológica do pensamento do Holandês o conduzia a não conceder de 
masiada importância aos actos l i túrgicos e sacramentais que a vida ecle-
sial do cristão acarretava, o que não quer dizer que os condenasse i r r e 
mediavelmente; dentro dos Colloquia, a Confabulatio pia exemplifica co
mo os actos de Gaspar não se distinguem muito dos de outro qualquer jo 
vem piedoso; mas Erasmo atr ibui- lhes um significado e um peso muito me
nor do que os autores que, dentro da ortodoxia, se esforçavam por regu
lamentar a vida da maioria dos crentes, determinando-lhes os exercícios, 
os momentos, as fases do progresso de uma vida religiosa que não deixa
va de inc lu i r boa dose de ascetismo e de regorismo baseados na mor t i f i 
cação corporal, 

Ora os dois passos referidos, o do Virgó misogamos e o do Francis-
cani, agora em causa, parecem-nos indícios de que Fernandes foi sensí
vel ao ponto de separação entre Erasmo e a ortodoxia. Nada custava acom
panha-lo na condenação do relaxamento conventual e até de certas formas 
da religiosidade do vulgo, mas havia que se distanciar dele quando, no 
plano teológico, os seus pontos de vista conduziam a paragens que jã 
não eram as da tradição e da autoridade da Igreja de Roma, Fernandes 
não acompanha os adversários do Holandês na desconfiança da sinceridade 
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com que dizia não por em duvida a instituição monástica, mas jã se dis
tancia dele quando entram em cena outros factores, como eram o valor da 
tradição eclesial ou, no caso presente, o valor das obras para a j u s t i -
fi cação, 

Mas se não era unicamente o baptismo que condicionava o sentimen
to religioso, também não era o estado ou "vitae" institutum" que permi
t ia ao cristão abrandar a sua atenção as obrigações a ele inerentes; 
"hã entre os teólogos e os homens de letras muitos que são dignos des
se nome, mas haverá outros, e não poucos, que em tamanha dignidade são 
mais insuportáveis do que merecedores de honra", A ideia não era nova 
em Fernandes: no discurso de 1538 jã a tinha abordado, dirigindo^se con 
tra aqueles que, ignorantes dos textos sagrados, os citam a cada momen
to depois de terem respigado "in sententiarum aut sermoniariorum rapso-

193 dijs" . Ora o que sucedia era que,quanto mais elevada fosse a hiera£ 
quia do cris tão, mais facilmente os vícios podiam tocá-lo: 

"Iam christiani candoris e s t , tanto magis vi t ia hominis 
194 tegere, quanto i l l i maiore in dignitate sunt" 

Mais uma vez a convergência com Azpilcueta nos é sugerida: 
"quiero significar q quasi nííca son las otras circustã-
cias yguales, y q en todos ay descuydos, los quales son 
mas peligrosos a nro officio, por ser mas delicado, q 
ai suyo", 

195 escrevia ele no Commente eh romance , referindo-se ao que distinguia 
o estado profano do religioso. E nesta preocupação de indicar o que con
vêm a cada estado, is to ê qual o seu "oficio", o dr. Navarro demorava-
-se largamente sobre a questão do que convinha, em matéria de piedade e 
em particular de oração, aos príncipes. 

Firmado nesta base, Fernandes pôde deixar correr o texto or igi 
nal , com a sua diatribe contra os costumes mundanos dos lei tores que, 
no vestuário vistoso que usavam, pareciam querer competir coro os Índios; 
tudo isto num tom que não deixa de evocar a cr í t ica mirandina aos males 
da influencia indiana nos costumes pátrios, E pôde ainda manter intacto 
um passo que a Sorbonne censurara, ê certo que um pouco desordenadamen
t e : 

"PAN. Satis de consuetudine, Sed die tu mihi, quid sen
t i a s , vi rum existimes sa t ius , monachos non differre a 
caeterie cultu, an diferre? 
CON. Equidem arbitror simplicius e t christ ianius, non 
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aestimari quemquam ex c u l t u , modo s i t honestus ac de-
corus» 1 9 6 . 

Este voto de simplicidade c r i s t ã permanece; o ed i to r coimbrão t inha com 
certeza em mente a c r í t i c a pouco ef icaz da Sorbonne a este passo e a f a -

197 
c i l idade com que Erasmo pudera defender-se . A manutenção deste, pas
so tem, por tanto, uma s ign i f icação grande, na medida em que evidencia 
como João Fernandes deixava entrever um Erasmo ca tó l i co e ortodoxo, pre
ocupado com a pureza r e l i g i o s a , t a l como f i ca ra esboçado na car ta -p re fã -
c i o . 

Mas um outro e ú l t imo exemplo do colÕquio Franciscani nos d e f i n i 
rá com mais n i t i dez os parâmetros da actuação fernandina. Trata-se da 
parte em que se aludia àqueles que, supersticiosamente, atr ibuiam pode
res especiais ãs vestes franciscanas ou dominicanas e , por i sso , preten
diam ser amortalhados nelas. 0 tema e assunto também das Exequiae sera-

19T5— 
phicae, que João Fernandes el imina pura e simplesmente . Mas agora 
adopta uma a t i tude medianeira, certamente lembrado do modo como t ra ta rá 
esse outro colóquio. "Sobre esta matér ia, diz a versão coimbrã, não há 
que d i s c u t i r , pois que nada se l e nos textos sagrados ou nos decretos 
da Igre ja sobre i s so ; se o sentimento re l i g i oso f i cou avivado, algum 
valor se poderá a t r i b u i r ã veste" . Ora este a t i t u d e , de certo modo 
mediana e prudente, é viz inha da que Azpi lcueta segue no Commento en 
romance sobre, por exemplo, as indulgências . Na verdade, Fernandes 
não f icava longe do canonista na posição perante Erasmo: reconhecimen
to do seu saber e erudiçãb, discordância quanto ã interpretação de cer-

201 - -
tos assuntos . Mas para alem d i s t o , a a t i tude traduz também a pos i 
ção cautelosa que em cí rcu los cul tos peninsulares f o i assumida quanto 
a Erasmo em meados dos anos t r i n t a , quando se eliminaram referências 
menos respeitosas aos Dominicanos e aos Franciscanos, como sucedeu com 
a tradução castelhana da Lingua e com Fray Alonso de Castro, que, na p r i 
meira edição do Adversus omnes haereses em 1534, é benevolente para com 

~. ' 202 
Erasmo, que não considera seguidor de Lutero 

Terminada que f i c a a adaptação do colóquio Franciscani , os l e i t o 
res dos Erasmi Colloquia so vol tar iam a encontrar no texto abrangido pe
las censuras sorbónicas de 1526 uma curta frase eliminada por alusão 

-i 203 
i rón ica ao capuz dos Franciscanos . E na outra pa r te , que f icava pa
ra alem daquelas censuras, o c r i t é r i o ê o mesmo: desaparecem as i n t e r 
venções profundas e Fernandes l im i ta -se a casos pontuais de alusão ã 
"cucul la Franc iscan i " , ao sensualismo dos frades ou a sua "hypocr i -
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il.- m . 

O colóquio Franciscani aparecera na edição de março de 1524; em 
agosto-setembro desse mesmo ano Erasmo faz sair outra edição, aumenta
da de seis novos diálogos que, incluindo mesmo o primeiro, o Epithala-
mium Petri Aegidii,sobre um casamento realizado uns dez anos antes , 
oferecem um traço comum: trata-se de "colloquia" em que o elemento nar
rativo predomina. 0 último desta série, o Conuiuium fabulósum, é todo 
ele uma colecção de histórias contadas num banquete. 

Falta saber em que medida um leitor de meados do século aprecia
ria essas historias, embora não seja difícil imaginar a sua utilidade 
pedagógica. Um aspecto, porém, podia ter atraïdo a atenção dos leitores 
de edição conimbricense, que teriam o prazer de contactar com o texto 
erasmiano praticamente sem quaisquer alterações. Trata-se da questão da 
mendicidade, que é versada neste corpo de diálogos. 

0 assunto ocupava um lugar importante numa sociedade cristã, on
de, para alem dos esquemas doutrinários, havia a realidade iniludível 
de uma população de uns 60 milhões de pessoas, no séc. XVI, que inclu-

207 ia uns 12 a 14 milhões de miseráveis, mendigos, pobres e vagabundos 
0 número aumentava com facilidade quando surgiam as crises, quer regio
nais, quer de âmbito mais geral; e flutuava naturalmente segundo as epo 
cas do ano, sendo maior no inverno . 

No séc. XVI o problema da mendicidade é abordado por perspecti
vas que pretendem encontrar soluções para a acomodação dos bandos es
fomeados que se apresentavam as portas das cidades, em busca de pão e 
alojamento. 0 saque de Roma de 1527 pelas tropas de Carlos V veio dar 
uma actualidade enorme ao problema da função e destino das esmolas e 
das indulgências, utilizando-se, na campanha anti-papal então desenca
deada, o argumento de que o saque fora castigo divino originado pela 
ambição temporal e abandono dos pobres por parte da Cúria romana: 

"Ya deziãn que las rentas de la Igiesta, pues fueran 
dadas e instituídas para el socorro de los pobres, que 
se gastassen en ello, y no en guerras, ni en vicios, ni 
en faustos, como por la mayor parte agora se gastan, e 
aun querían que los pueblos, y no los clérigos, tovies-

209 sen la administracion delias" , 
escrevia Alfonso de Valdês, o secretario erasmista de Carlos V. Mas é 
claro que era muito possível que estas linhas soassem ao que Lutero ex-
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pusera A nobreza alemã, sobretudo quando se davam razões teológicas co
mo estas: 

"Y digo que es muy grande error pensar que se huelga 
Dios en que le ofrezca yo oro o plata si lo hago por 
ser ai abado o por otra vana intenciõn" . 

Doutrinariamente, este ponto de vista ficava dentro dos preceitos evan
gélicos, mas, em tempos de propaganda luterana, o assunto assumia as
pectos polémicos, sobretudo mercê de certos tópicos, como o das indul
gências. Criticar ou não concordar com o abuso das indulgências foi 
atitude de muita gente dentro da ortodoxia; o cardeal Sadoleto, que 
trocou alguma correspondência com Erasmo, escrevia a esse respeito Ad 
Principes populosque Gérmaniae éxhortátio grauissima, em que aconselha
va os alemães a voltarem "in gremium Catholicae et Apostolicae Christi 
Ecclesiae", que não concordara com o seu lançamento no tempo do papa 
Leão X: 

"Quas ego indulgentias, atque adeo potius indulgentia-
rum illarum ministros, neque nunc defendo, et tunc cum 
decretae illae atque publicatae sunt, recordor me et 

211 contradixisse..." . 
0 tema não podia deixar de reaparecer nos processos inquisitori-

ais dos professores presos em 1550. João da Costa ,reportando-se a uma 
época anterior, confessa ter afirmado que 

"as jndulgençias se naó auiaõ de dar por dr° & q por ca
so das m as cruzadas q foraó ë castella fiquara mta gen
te pobre", 

e que 
"os nucios leuauaõ pêra Roma todo o dr° de portugal.,,"212, 

numa alusão ã polémica sobre as rendas pagas a Roma e o modo como o pa
pado era julgado aplica-las. Não admira, por isso, a prudência que Az-
pilcueta aconselhava sobre a matéria, sentenciando que 

"tambien me parece que con tiento se deue vsar de vna in-
21 ? 

dulgencia muy grade" , 
que o papa Paulo III lançara, e que não era, contudo, fundada era dinhei
ro» 

Exactamente nos anos em que Erasmo editava aquele conjunto de co
lóquios sobre os mendigos e os clérigos vagabundos, LuTs Vives publica
va o seu tratado De subventioné pauperum em 1526, Vives preocupava-se 
então com o estado da sociedade cristã ameaçada pelo espectro da guerra 
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entre os monarcas cristãos, pelo aumento da miséria que acompanhava o 
aumento da mobilidade social. Seria a isso que aludia também Fernan
des na sua versão do colóquio De votis pie susceptis, ao lamentar-se 

"Quanto melius nos vultures aqui l a , quam i l los gall os 
persequetur. 0 miserae Christianae Reipublicae angus-
t ias!» 2 1 4

? 

E possível. 1524-1526 eram anos de utopia, pois o pensamento de Thomas 
215 

Morus nao deixa de estar presente em Vives , a par daquilo que Eras
mo vinha pregando a favor da paz, de que uma das peças capitais e a 
Querela pacis, de 1517, e outra o adágio Dulce bellum inexpertis, apare-

- ? i f i 

eido na edição dos Adagia de 1515. Ora, e como já fo i observado , a 
parte f inal do colóquio Ptochologia relaciona-se com o endurecimento 
da atitude das cidades contra os pobres e vagabundos: 

"Quia iam hoc mussant c iu i ta tes, ne mendicis liberum s i t 
euagari sed vnaquaeque ciuitas suos alat mendicos et in 

217 h is , qui valeant, adigantur ad laborem" 
Isto em 1524; mas a edição fernandina, que deixa o diálogo ina l 

terado, é de mais de vinte anos posterior. Por essa altura tomam-se em 
Castela também medidas relativas aos mendigos e surgem duas obras defen
dendo pontos de vista sobre o assunto: a Deliberacion en la causa de los 
pobres, de Fr. Domingo de Soto, publicada em Salamanca em 1545, que c r i 
t ica a legislação res t r i t i va que se estava a apl icar, è o l i v ro De la 
orden gué en algunos pueblos de Espana se ha puesto en lá limosna para 
remédio de verdaderos pobres, editado também em Salamanca nesse ano, em 

- - 218 -
que o autor toma atitude contraria a de Soto . E nos últimos anos da 
primeira metade do século o tema reflecte-se na l i teratura novelesca, 
que cria o tipo do pi caro 

Em Coimbra, Azpilcueta defendia também uma atitude r igorista re
lativamente a vadiagem "per orbe" dos clérigos, considerando-a indecoro-

220 
sa e difamadora do clero em geral . 0 rigorismo ref lect i r -se- ia tam
bém nas opiniões manifestadas nos processos inquis i tor ia is de 1550; as
sim, João da Costa lembra-se de ter crit icado uns peregrinos que passa
ram por Bordéus e lhe pediram esmola, porque 

"eraô* saõs e escorreytos eu bradaua cõ m tos délies q fa-
ziaõ mal de p id i r esmolia q a Roubauaõ aos pobres doétes 
q nao podiafr ganhar de comer q me pareçiao mais vagabudos 
e calaceyros q peregrinos & lhes dizia q fossem traba-
lhar" « J 
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E o mesmo repetia em Coimbra a alguns, embora depois de os admoestar 
lhes desse uma esmola. 

A manutenção do conjunto de diálogos sobre a vagabundagem na edj_ 
ção fernandina não seria, por conseguinte, uma forma de intervenção ne_s 
ta matéria? £ muito provável; não era conhecido que tanto o infante D. 
Henrique como seu irmão D. Luís, a quem Fernandes d i r ig i ra a oração de 
1548, admiravam Fr. Bartolomeu dos Mártires, contribuindo para as es
molas que este largamente difundia porque "andava a terra cheia de po-

222 b res , e gente sem remédio" ? 
Transporta para o plano religioso - e ele era central para os 

homens de então - , a questão do pauperismo entrava na area da doutr i 
na da caridade e da esmola. Erasmo abordou-a em vérios locais; nos Col-
loquia, a parte f inal do Conuiuium religiosum, mantida por Fernandes, 
exemplifica como se deve dar, deixando subentender, como de resto ex
p l i c i ta no Franciscani, que o dinheiro era o factor de diferenciação 
entre o rico e o pobre, e que, por isso mesmo, competia aos príncipes 
minorã-la mediante a caridade. A l i teratura moralista da época deita
va mão do que a tradição cr istã lhe oferecia sobre a caridade e a con
denação do luxo e do fausto, incidindo também sobre a mania da nobi l i ta 
ção, que Erasmo abordara em 1529 no diálogo Ementita nobi l i tas, conser
vado na totalidade por Fernandes e que, publicado em meados do século, 

não deixaria de sugerir coincidências com a matéria pícara que então 
- - 223 

iniciava a sua histor ia l i t e rá r i a . Teria sido esta uma das perspec
tivas por onde a edição fernandina fo i aproveitada? E impossível sabê-lo 
hoje, quer porque se deve suspeitar de uma pequena difusão desta edição 
dos Colloquia, quer porque os exemplares das edições estrangeiras devi
am ser mais abundantes. 

Mas não era só esta questão do monacato que constituia materia 
censurável nos Colloquia. 0 opus erasmiano fora acompanhando no seu de
senvolvimento a própria evolução do Holandês, a ponto de se transformar 
quase em " l iv ro de uma vida". Não admira, portanto, que em consequência 
com a polémica que pelos anos 1524-1526 Erasmo trava com Lutero e os 
seus adeptos, os Colloquia apresentem também diálogos centrados sobre 
os temas em que ela inc id ia . 

Em setembro de 1524 sai em Antuérpia a "diatr ibe" De libero arbí
t r i o , a que Lutero responderia no ano seguinte com o De seruo arbí t r io 
aduersus Erasmum, que, por seu turno, retorquiria em 1526 com as Hyperas-
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pites diatribae aduersus seruum arbitrium Martini Luter i . 
Nos Colloquia três textos se relacionavam directamente com esta 

questão: a Peregrinatio rel igionis ergo, a Ichthyophagia e o Funus. 0 
primeiro tinha em vista, aqueles que empreendiam viagens a pretexto de 
promessas que deviam cumprir, matéria em que Fernandes não acompanha
va Erasmo, visto que refundira o De votis e elimina agora a Peregrina
t i o . 0 Ichthyophagia, o mais extenso dos diálogos de toda a colecção, 
incidia sobre a questão do valor das constituições humanas e da obedi
ência que o cristão lhes deveria prestar. 0 assunto era delicado, e não 
deixou de const i tuir um dos pontos com que a Inquisição mais se preocu
paria no caso dos professores do Colégio das Artes detidos em 1550. Na 
prática, tratava-se de saber se era ou não legítimo comer carne em cer
tos dias; significativamente, Erasmo punha em diálogo um marchante e 
um vendedor de peixe. Por f im, 0 Funus retomava o tema da arte de mor
rer , que já f icara aflorado no COTU/ÍU i um re 1 i g i o s um e que será também ma
teria da Praeparatio ad mortem. 

Todo este conjunto ê omitido por Fernandes, certamente lembrado 
das cr i t icas severas que vários quadrantes haviam lançado contra esses 
colóquios. Mas Ó curioso anotar que o editor de Coimbra parece dar pre
ferência por este processo da eliminação quando entra na zona de certos 
assuntos que, como os versados nestes diálogos, tratam de matérias de 
natureza teológica. Na verdade, os temas que se integram nesta ãriea an
dam em torno da questão dos votos, da invocação dos santos e da Virgem, 
da obediência ãs determinações eclesiásticas, da confissão e do "Credo". 

A conduta de Fernandes nestas matérias ê coincidente com a que 
já ficou apontada atrás, Enquanto dispõe das censuras da Sorbonne como 
norma de intervenção no texto, segue-as com grande f idel idade, mas, des
de o momento em que não dispõe de tal guia, as suas intervenções não se 
mostram tão frequentes e mudam até de natureza, Na verdade, verif ica-se 
que, enquanto actua na zona abrangida pelas crí t icas de Paris, o editor 
de Coimbra recorre muito mais abundantemente ãs substituições de trechos 
do que aos cortes, e introduz também um número maior de aditamentos do 
que na segunda parte. Nesta, pelo contrario, predominam as omissões sem 
compensação da sua parte. Isto denota, afigura-se-nos, um comportamento 
que já assinalámos para a forma como tratara a questão do monacato. 

No entanto, convêm ainda atentar num outro facto: e que se nota 
uma diferença entre a maneira como Fernandes se comportou quando adaptou 
a problemática ao estado religioso nos Colloquia, e a forma como reagiu 
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numa area de assuntos mais estr i tamente teológicos. Enquanto no pr imei 

ro caso se observarva certa tendência para a independência f rente ã nor̂  

ma das censuras par is ienses, através de intervenções de algum modo f r e 

quentes fora dos locais c r i t i cados pela Sorbonne, na segunda área o a-

-vontade parece diminuir e João Fernandes atém-se mais rigorosamente ao 

que a Sorbonne lhe oferecia como modelo; excepto num caso, a que nos re 

feriremos com mais demora adiante. 

A questão dos votos, que de algum modo ainda se relaciona com a 
an ter io r questão do monacato, f o i um dos temas que mais serviu aos i n i 
migos de Erasmo para o atacarem, enquanto outros viam aí matéria para 
o f i l i a r e m nos seus pontos de v i s t a , encontrando nele concordâncias e 
uma autoridade para o pendor marcadamente e s p i r i t u a l i s t a da sua r e l i g i o 
sidade. Foi o que sucedeu em Castela em alguns c í r cu los . 

A esse respeito é fundamental o colóquio De vot is temere sus cep-

t i s , que Fernandes, como ja indicámos, refundiu num De vot is pie suscep-

t i s . Para o Holandês a questão res id ia no temere, como ele afirma nas 

Di lut iones ad C l i ch toue i : 

"Grave crimen est uotum arduum idque ind isso lub i le teme-
224 re suscipere" 

A expressão sublinhada por nós retoma o t í t u l o do colóquio e s i n te t i sa 
a opinião de Erasmo a esse respei to . A Sorbonne censurou-o, não propr ia
mente pela perspectiva que adoptara, mas pela sá t i ra a mania supers t i 
ciosa das peregrinações aos lugares santos. Ora é exactamente nesse sen
t ido que se d i r i ge à refundição de Fernandes. 

Ele t ra ta de responder de duas maneiras ao colóquio o r i g i n a l : por 
um lado, demonstrar que, ao cont rár io do que argumenta o Holandês na de-
c l a ra t i o ã censura I I I , e possível saber onde se s i tua o lugar de 
Jerusalém; por outro lado, procura evidenciar que os votos, se tomados 
com intenção piedosa, são vá l idos , d i lu indo o e fe i t o de desprezo que o 
texto o r i g ina l produzir ia nos l e i t o r e s . 

A primeira questão era , por tanto, saber "quo in loco f u e r i t Hie-
rosolyma", frase a l i ás decalcada na erasmiana "quo loco s i t a f u e r i t o l im 

2?fi Hierosolyma" , Erasmo invocara S» Jerónimo para mostrar como não exi_s 

tiam certezas neste assunto: 
"Divus Hieronymus, qui v i x i t in ea regi one, commemorans 
quae dam, quae hodie i b i monstrantur hosp i t ibus , tanquam 

227 de dubi is l o q u i t u r , f e r t u r , e t narrant" 
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Ora Fernandes vais usar de igual modo a autoridade hieronimita para de
monstrar o inverso, inspirando-se com certeza neste outro passo do De 
Terra Repromissionis: 

"Ad extremum sub Vespasiano & Tito vybs captastemplisque 
subuersum est. Deinde ciuitatis vsque ad Hadrianum 
principe per quinquaginta annos mansere reliquiae. 
Post euersionë tempii paulominus per quadringentos 
annos & vrbis & tempii ruinae permanent. Ob quod tan 
tu facinus?" 228. 

Era, por conseguinte, possível saber onde Jerusalém. Justificadas as 
razões que levavam o peregrino de Fernandes ã cidade santa, faltava 
sublinhar o outro lado da questão: a sinceridade com que o voto fora 
tomado, a preparação espiritual prévia, a alegria com que ele pisava 
a Terra Santa, apesar dos tormentos e angústias da viagem. A sintonia 
com a doutrina que Azpilcueta viria a publicar no Manual de confesso
res e grande; Fernandes encosta-se, nesta matéria, ã tradição ortodo
xa, como já fizera no Virgo constans, sublinhando quer o papel da von
tade na vida espiritual, quer os pormenores dos actos que acompanham 
uma verdadeira pietas, que, em seu entender, não mereciam a sátira eras 
miana. Para tal atitude, o Sevilhano encontraria um ponto de vista para
lelo em Alberto Pio que, ao analisar este mesmo colóquio, distinguira 
nitidamente entre pje e temere: "Si enim temere accipis pro inconsulte 

229 (...) recte censes" . A lição que um leitor da edição conimbricense 
colheria no final do De votis pie susceptis seria exactamente esta. 

Tomar votos de forma inconsiderada era uma forma de superstitio 
e, portanto, de impietas. Como ficou anotado, Erasmo preocupou-se mui
to com o tema» e João Fernandes utiliza-o como argumento para justifi
car a utilidade do livro que oferece ao príncipe herdeiro D* João, 

A "philosophia Christi" de Erasmo, toda ela centrada no "myste-
ri um" de Cristo - na sua pessoa, na sua palavra - coadunava-se pouco 
com devoções paralelas, e não podia mostrar-se sensível a formas devo-
cionais que traduzissem movimentos de sensibilidade colectiva, 0 caso 
dos santos e um bom exemplo disso. Não que o Holandês eliminasse os 
santos da sua propria religiosidade, ele que escreveu um poema em honra 

230 de Santa Genoveva , mas porque, visando essencialmente a preparação 
do indivíduo cristão para a sua finalidade espiritual - e daí a impor
tância que dedica a preparação para a morte - , tinha em mente urna p_ur[" 
tas Christiana que emparceirava mal com as manifestações terrenas da 
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"loucura" dos homens. 
Nesta matéria, o método de Fernandes é idêntico ao que já temos 

vindo a anotar. A tónica é dada logo numa pequena frase das "formulae" 
. . . . 231 232 
iniciais , com que substitui um passo censurado pela Sorbonne 
Erasmo justif icara-se com o argumento de que a opinião criticada não 
devia ser-lhe imputada,mas sim ã personagem, acrescentando que não t i 
nha em mente senão aqueles que, nas suas aflições, prometiam estátuas 

233 a santos e coisas parecidas . Na refundiçao a que procede o editor 
de Coimbra, ve--se que basicamente concorda com a declaratio do Holandês: 

"Non damno hominum affectus praesertim in re pia", 
mas acrescentava logo: 

"permittamus quemque suo in his sensu abundare. Habeant 
modo ad pietatem pectus sincera fide instructum". 

Aparentemente,era pequena a distância entre isto e a variedade dos ca
minhos para Deus que a autoridade de S. Paulo permitia defender. Deste 
modo, a invocação dos santos não era acto condenável em s i , embora pu
desse revelar-se com loucura, principalmente da parte dos que "cum pau-
peres ita s in t , vt soluendo non s int" ; havia, porem, que imitar mais a 
vida dos santos do que oferecer-lhes estatuas douradas. Em suma, 

"Absit modo superstitio e t non improbetur i l l e qui recta 
234 tendit ad Christum" . 

Com is to , Fernandes não ficava muito longe daquilo que, em Coimbra, o 
dr. Navarro proclamava no Commento en romance, onde eram aceites as ma
nifestações de devoção desde que não atingissem um exagero de crendice, 
como sucedia quando o crente seleccionava os santos em função das suas 
"especialidades", 

"como muchos en esta t ierra piden a S. Antonio, las co
sas perdidas, en otras a S. Roque el librarniento dela 
pesti lentia" 2 3 5 , 

ou daqueles que, ã maneira dos p i ra tas , 
"quando van a robar a quiê no lo merece, oyê antes Missa, 

O O Ç 

y encomiendan su negotio a Dios sin alguna verguença" ' . 
o que era manifesta superstição. No entanto, não i posta em dúvida a le
gitimidade da invocação dos santos junto de Deus, pois que por ai passa
va uma das fronteiras com a heresia luterana. Não foi sem motivo que os 
inquisidores insistiram bastante neste ponto quando dos processos de 
1550. Os círculos de formação religiosa mais culta preocupavam-se com 
as formas que a sensibilidade religiosa vulgar assumia nesta matéria, 
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como João da Costa, que em Bordéus murmurara também contra "Huã f a l s i d a 
de q se d iz ia pubricamite" da responsabilidade dos Franciscanos de Or-
leães, 

"q escomderão hu fradinho no fo r ro da IgreiJa q bradaua 
e d iz ia q era a alma da molher do prouot q estaua em pe-
na. . .» 2 3 7 , 

ou, como uns anos mais tarde, Frei Valentim da Luz, l e i t o r de Erasmo e 
de Savonarola, l e i t o r inda das Censuras sorbõnicas, que queria "que se 
nom avya de rogar os s * tos nem era bom" para que o c r i s tão não d im i -
nuisse a "confiança que se avya de te r a Noso Senhor" 

As modificações introduzidas por Fernandes sobre esta matéria 
não nos colocam claramente nestas pistas do movimento e s p i r i t u a l . Na 
edição coimbrã acentua-se particularmente o acatamento da tradição ecle 
s i a l , como sucede no Conuiuium re l ig iosum, a propósito da admiração que 
Eusébio confessa ter pelas obras morais dos escr i tores da Antiguidade 
c láss ica , que bem mereciam pertencer ao número dos santos. Para e v i t a r 

confusões, Fernandes faz um pequeno aditamento para esclarecer que o 
239 ~ -

trecho alude aos que "ante lucem Euangelli f l o ruerun t " , e nao aque

les que ainda não haviam sido canonizados pela Igre ja . A mesma pre

ocupação pelo "catalogum sanctorum" f i ca ra expressa na Confabulatio 
• 241 - ~?4~2— 

pia e vo l tara na Apoteosis Capnionis, num passo que , ao invés 
dos dois refer idos antes, é modificado sob sugestão da censura pari s i -

243 
ense . Erasmo colocava Reuchlin j á entre o numero dos santos, ao l a 
do de S. Jerónimo, pelo que os teólogos da Sorbonne censuraram o passo. 
A dec larat io do Holandês sublinhava que se tratava de um jogo, v is to que 
Reuchlin t inha sido um bom homem muito sabedor, pelo que era legi t imo 
desejar que "vivesse com Cr i s t o " . Ora Fernandes, embora sublinhe mais 
nitidamente a importância da canonização, adere de t a l forma a exp l ica
ção de Erasmo que lhe aproveita as palavras: 

"Bona spes est Capnionem vivere cum Chr is to . Erat v i r bo
nus, ac de studio optime meri tus" , 

escrevera Erasmo; e copiou João Fernandes: 
"Certe bona spes es t , Capnionem viuere cum Chr is to , Erat 

Pag 
v i r bonus ac de s tud i j s optime meri tus" , 

A proximidade com que na edição de Coimbra se seguiam as Censuras e as 
Declarationes f i c a bem patenteada; mas pode ainda apontar-se um outro 
pequeno passo, em que a frase imitada não é de Erasmo, mas dos teólogos: 

"et absque Sedis Apostolicae auc tor i ta te eum (Reuchlin) 
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adsc r ib i t (Erasmo) catalogo Sanctorum"; 

e is a frase de Fernandes: 

"Isthuc non l i c e t pr iuata a u t o r i t a t e . Nemo enim i n t e r 

diuos habendus e s t , quern non ré férâ t p o n t i f i c i s maies-

tas" 2 4 6 . 

Este método de intervenção no texto o r ig ina l mantëm-se ao longo 

da versão coimbrã dos Col loquia. Um diálogo s i g n i f i c a t i v o para a aborda

gem desta matéria da invocação dos santos era o Naufragium, publicado 

em 1523, com certeza o mais v i ru len to ensaio c r í t i c o de Erasmo . A 

sua difusão f o i grande, e ã in f luenc ia que exerceu não escaparam os mei

os portugueses. 0 Tr iunfo do Inverno, de Gil Vicente, poderá r e f l e c t i r -
248 part icularmente essa voga entre nós . 

Na verdade, o tema re l ig ioso que Erasmo aproveita para abordar 
no i n t e r i o r da narrat iva de um naufrágio é o da maneira como se deve 
comportar o c r i s tão no meio de a f l i ç õ e s , como era aquela em que se en
contravam os náufragos em perigo de morte. 

Na sua conduta para com o t ex to , Fernandes atem-se muito aos pon 
tos censurados pela Sorbonne. E o caso do primeiro passo censurado é 
sintomático. Tendo l i do mal o t ex to , os teólogos acusaram Erasmo de 
af irmar que ap l icar a Virgem epítetos como " s t e l l a maris, regina c o e l i , 
domina mundi, porta s a l u t i s " era ímpio, porque t a l não se encontrava 

249 nos textos sagrados . Erasmo responde que o que não se l i a nesses 
textos eram os "a l ios muitos t i t u l o s " com que os marinheiros a invoca
vam, mas que não estão enumerados... Não negava que a Virgem coubessem 
esses e outros epítetos mais elevados, e por isso mesmo 

"Chr is t ian i candoris est sermonem ancipitem in te rp re ta r i 
250 i n partem commodiorem" . 

E o que faz Fernandes, modificando o texto de forma que se perceba que 
a ta is outras designações apl icáveis ã Virgem poderiam ser colhidas "e 
sacris l i t e r i s " por mentes piedosas. E assim f icava salvaguardada a i n 
tenção ant i - lu te rana de Erasmo.., Na verdade, este respondera a Alberto 
Pio, a propósito exactamente do Naufragium: 

"Nec stat im probo quicquid i b i gestum e s t , ut rursus nec 
Ímprobo. Si probo omnia, commemoratur confessio sacramer.-
t a l i s . Si Ímprobo omnia, damnata est invocat io Dei" . 

Ora os seus inimigos não faziam mais do que e x t r a i r dos l i v r os de Lutero 
as acusações que lançavam sobre e l e . . . 

Na versão de Coimbra a i ron ia que Erasmo explicava e x i s t i r no co-
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lõquio desaparece; os actos dos mareantes em apuros nada tinham agora 
de r id ícu lo , ao contrário do que se l i a no texto or ig ina l , pois que 
"Fides est quae miracula operatur" 2 5 2 e ficavam, portanto, longe da 

253 
magia . Desse modo se evitavam certos passos que não deixavam de 
comportar alguma ambiguidade, como aquele em que os nautas são vistos 
a invocarem a deusa pagã dos mares. 0 Holandês justi f icava-se perante 
Alberto Pio com o argumento de que 

"Ironia i g i t u r est. In quos? Non in Virginem, sed in 
nautas, qui prius Venerem invocare sol i t i , nunc invo-
cant Mari am" 2 5 4 . 

Mas uma ques,tão:st: punha: em circunstancias como aquela que o co
lóquio evocava, a quem se devia d i r i g i r o cristão nas suas invocações? 
Erasmo dava a resposta imediata: antes de mais a Cristo. Fernandes es-
força-se por mitigar este cristocentrismp e por sublinhar a uti l idade 
da invocação dos santos. Evita, porem, tocar na questão das promessas, 
acentuando Adolfo, o narrador da h is to r ia , que não escolhia um santo 
part icular em detrimento de outros, o que nos põe em sintonia com o que 
ficou atrás apontado sobre a opinião de Azpilcueta nesta matéria, E pos 
sTvel que Fernandes tivesse evi tar as consequências teológicas dela de
correntes. Vem a propósito re fe r i r o ponto de vista que sobre este as
sunto expunha um teólogo das relações do cardeal D. Henrique, a quem 
dedicará em 1556 uma Summa Caietána, prefaciada por Fray Luis de Gra
nada; trata-se de Paulo de Palácio, que poderá ter sido o "palatius" 
que possuiu o exemplar dos Erasmi Colloquia existente em Évora, Ao abor 
dar a questão dos votos, Palácio anotara o seguinte ao texto do carde
al Caietano: 

"Pêro con todo, si viendo se vno en peligro dela mar, o 
dela guerra, o de sus enemigos, promete a Dios tal cosa, 
el voto es val ido, aunque se haga por miedo. La causa es 
porque nadie le hizo fuerza ai votar: ala persona bien 
podian hazer fuerça los enemigos, pêro no la hazian para 
que votasse" 2 5 5 . 

Era esta a orientação católica de valorizar o significado das 
obras; uma orientação que era por demais generalizada e vulgar nos mei
os teológicos conimbricenses, Estava-se na época em que era necessário 
def in i r com clareza a i r redut ib i l idade da doutrina romana face ã lu te
rana; e tanto nos anos em que Fernandes preparava o texto sob o patro
cínio de Frei Bernardo da Cruz, como ,e sobretudo, nos anos em que o 
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l i v ro terá circulado, se para tal lhe foi dada autorização, o valor das 
obras ocupava um lugar cada vez mais importante na doutrina eclesiást i 
ca. 0 bispo de Coimbra, que ja o era quando da impressão dos Colloquia, 
Frei João Soares, haveria de publicar ã sua custa o "volume sobre Ma-
theus contra as heresias", onde, logo de in íc io , deixa claro que "Non 
ergo sola fides su f f i c i t sine operibus et adimpletione mandatorum D e i " , 
colocando ainda os Luteranos no mesmo plano "cum Mahumetanis, Turcis, 
Sarracenis ( . . . ) in negatione sacramentará, baptismo tamè excepto, quum 

257 fantentur", como era vulgar . 
Nas alterações com que pretende adaptar os Colloquia ao ambiente 

de Coimbra, Fernandes aponta já para este horizonte, sublinhando o res
peito pelo papel atribuído ã Virgem e aos santos, ao arrepio do que os 
leitores poderiam colher nos textos erasmianos, onde predominava um 
cristocentrismo que se coaduna mal com o culto marianico, sobretudo se, 
como o Naufragium pretende c r i t i ca r , a Virgem era evocada para sugesti
onar o próprio Cristo a favor dos desejos de cada um: 

"Si Virgo potest imperare f i l i o Dei, quid opus est esse 
nos Deo supplices? In has superstitiones, in has blasphe 
mias erat exclamandum, o mores, o leges'. A Christo pen-
det nostra sal us, cui et ipsa Virgo debet suam salutem"258, 

escrevia o Holandês contra Alberto Pio. Mas vejamos a opinião de Fernan
des quanto ã questão da invocação dos santos: 

"Christum ipsum inuocat, qui diuos suos vocat in partes. 
Nemo est tarn rel ig ionis ignarus qui nesciat per sanctos, 

pcq 
Dei opem implorari" . 

0 trecho destinava-se a neutralizar uma frase irónica de Erasmo a propó
si to do frade dominicano que seguia a bordo e que se lançara nu ao mar: 
sem o capuz, como o poderia Santa Catarina de Sena reconhecê-lo? Fernan
des actua, aqui como noutros locais já indicados, com uma especial pru
dência em eliminar as referencias satíricas sobretudo aos dominicanos 
e aos franciscanos. Mas um le i to r atento poderia ver i f icar que permane
cia alguma coincidência com o pensamento erasmiano exposto nas apologi
as, onde se cri t icava particularmente á superst i t io: 

"Surda aspis - escrevia o Holandês contra Alberto Pio - , 
an non audi s hic clemeater to lerar i Sanctorum invocatio-
nem, etiam quae non vacat omnino superstit ione, tantum 
abest ut pius rectusque Divorum cul tus damnetur? Prae-
cipuus autem Divorum cul tus est imi ta t io , sed cum de-
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lectu- 2 6 0 . 
As divergências principiariam exactamente neste f inal "sed cum delectu"! 

Um assunto, porem, desaparecera dos olhos dos leitores da versão 
conimbricense dos Colloquia: a questão das relíquias e do seu valor re
l ig ioso. Na verdade, o Sevilhano elimina o colóquio Peregrinatio r e l i g i -
onis ergo, onde tal matéria ocupava um lugar central. E no caso do Col
loquium seni le, onde algumas alusões ao tema se poderiam encontrar, mo
dif icou esses passos ou eliminou-os. Mas com a omissão da Peregrinatio 

— ?fi l — 

Fernandes anulava também um texto polémico , que versava a matéria 
das peregrinações, das relíquias e da adoração das imagens. Para assim 
proceder, tinha a seu lado a autoridade do dr. Navarro, que, no Commen-
to en romance, ao abordar a questão das relíquias, discordava abertamen
te de Erasmo, que satir izara 

"la costumbre que de adorar vn çapato y panos de narizes 
de aquel glorioso S, Thomas arçobispo de Canthuaria hau-
iaen cierto lugar, en Inglaterra". 

Azpilcueta opinava que relíquias como 
"los vasos y t i e r ra , ceniza, o polvo dela carne dei os 
sanctos, pêro aun sus vestiduras y calçado, con qUe se-
ruirõ al senor se pueden y deuen adorar y honrrar" , 

desde que tal se fizesse "sin aluoroto". Esta era a posição de um cano-
n is ta, que não via o problema por uma perspectiva estritamente esp i r i 
tua l , onde a visão das imagens desempenhava uma função ascética pa r t i 
cular, que nada tinha a ver com o que o dominicano Pablo de León desi
gnava por ido la t r ia , reportando-se aos votos que 

"suellen hacer las personas simples, que casi adoran y 
hacen votos a las imagenes, o por ser hermosas y bien 

oco 

pintadas, y que son de oro, u de otra cosa tal" . 
Esta religiosidade, fundada unicamente na aparência exterior, soava, 
evidentemente, a superstitio. Nisso concordavam os vários quadrantes 
do pensamento religioso e movimentos reformistas como o franciscano, ou 
correntes de marca espiritual como as de origem nórdica e, de permeio, 
o próprio erasmismo. Uma frase da lavra de João Fernandes, no colóquio 
Virgó misogamos, poderá transportar-nos a uma zona de certo modo vizi
nha, quando um dos interlocutores censura o entusiasmo pelas formas sen
síveis e exteriores da religiosidade monástica qiu, o outro, a jovem que 
pretendia entrar para o convento, manifestava: 
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"Heu nimium te mouent, quae sensui propriora surit. Pla
264 

cebant vultus, nitebant ho r t i , videbantur angeli" 
Esta velada cr í t ica humanista a certos exageros coadunavase com o que 
Azpilcueta sentenciava no Commento en romance, quando acentuava que as 
cerimonias se tornavam necessárias 

"por sernos cosa natural alcançar las cosas intel lectua

l s y spir i tuales, por las sësibles, nuestras almas se 
mueuê mucho a se i n te r io r , y spiritualmete someter a 
Dios por las humillationes sësibles, corporales, y ex
4, • „ 265 
tenores 

Esta doutrina era mais teológica que esp i r i tua l , mas ambas, teologia e 
espiritualidade, podiam coincidir em várias áreas. A vida contemplativa 
recorria ã visão das imagens no seu processo ascéptico, sobretudo nas 
correntes que se inspiravam da espiritualidade do Norte europeu . A 
esse respeito, o cardeal D. Henrique era pessoa capaz de aceitar esses 
trechos com que Fernandes ia ladeando as intenções irónicas de Erasmo 
sobre os entusiasmos contemplativos, que não se fundavam na meditação 
dos textos evangélicos. 

Na verdade, o cardeal orientavase mais para as zonas de uma pie

dade afectiva a que não eram estranhas influências da espiritualidade 
germânicas , quiçá por responsabilidade de Fray Luis de Granada. Ê 
este quem prefacia a edição portuguesa das Meditações e Homilias sobre 
alguns mysterips da vida de Nosso Redemptor , escritas, segundo i n 

forma, "para sola su particular deuocion", e elogiando o cardeal como 
"columna da fé , amparo das Religiones, reparador de los têplos, fauore*

269 
cedor de todas las buenas letras y estúdios" , referindo a i ns t i t u i 

ção da Universidade eborense e a protecção aos Jesuítas. E é ainda Gra

nada que, na sua "grande empresa de exposição da doutrina", que encarre

ga um dominico de traduzir um catecismo que, ao que se averiguou, são as 
Institutiones christianae de Schbepier3 editadas em 1555 em Colónia, fo

co da acção cartuxa, tradução essa que sai em Lisboa em 1558, dedicada 
270 

a D. Henrique . Tudo isto nos coloca o infantecardeal num campo 
oposto ao erasmismo do "Monachatus non est pietas, sed genus vi tae". 

Realmente, a devoção que D. Henrique dedica a Cristo dirigese 
àqueles aspectos mais próximos dos sentidos, para usarmos da expressão 
de Fernandes acima citada; é o nascimento do Menino, e a circuncisão 

271 
 "vossa carne cortada com a faqua da pedra" ■"■• , sao os oferecimeji 
tos dos Reis Magos, são as palavras proferidas ao leproso com o in tu i to 
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evidente de realçar a sujidade do "mar largo deste mundo" em oposi
ção a pureza de Jesus. 0 Cristo do infante D. Henrique não é o Cristo 
da palavra de sabor paulino de Erasmo, a estimular no crente um amor 
spiritual is que dispensa as referências demasiado pesadas aos actos 
externos, mas o menino Jesus, 

"nascido mi ni no, posto em hua casa vil (...) enuolto em 
panos pobres, em noite escura, tempo tam áspero, & em 

273 tanto desemparo" 
Apesar de Fernandes neutralizar bastante daquilo que no texto 

original encontrava de distância tomada propositadamente em relação ãs 
formas de devoção, não foi para esta zona da sensibilidade que endere
çou o seu pensamento ao remodelar os Colloqúia; nem o ambiente escolar 
de Coimbra permitiria, em tempos de certa moda erasmista abalizada por 
Frei Diogo de Murça, uma tal refundição dos diálogos do Holandês. Mas 
tal não impedia que pontos coincidentes existissem entre os humanistas 

274 e os homens da espiritualidade ; talvez baste referenciar o caso de 
Frei Heitor Pinto, 

De qualquer modo, ao eliminar o colóquio Péregrinatio religionis 
ergo, Fernandes evitava uma área onde talvez lhe fosse difícil tecer um 
texto sobre o discurso erasmiano, tendo em conta as criticar» que de vá
rios quadrantes se lançaram sobre ele. E o mesmo sucedia com o colóquio 
seguinte, ó Ichthyophagia, que elimina receoso, provavelmente, da difi
culdade que teria em adaptá-lo is normas ortodoxas, ate porque a refun
dição de De vòtis deixara clara a importância que atributa ã tradição 
eclesial, com o que ela incluia de autoridade doutrinaria e dogmática 
e de testemunhos dos mártires. Alem disso, a extensão das declaration 
nes de Erasmo as censuras sorbonicas a este diálogo eram singularmen-

275 -
te extensas , o que nào facilitaria o trabalho de remodelação do tex
to. 

Todavia, em materia teológica era o dialogo Inquisitio de fide 
que ocupava, talvez, o lugar mais Importante. A Inquisttio aparece pela 
primeira vez na edição de março de 1524 e está intimamente relacionada 

— — ?7fi 
com a historia da polemica contra Lutero . 

No que dizia respeito 5 sua estrutura como obra dialogada, a In-
quisitio tinha um antec nte nos Colloqúia; a Confabulatio pia, ou 
Pietas pueril is. E na verdade, a Inquisitio é" um diálogo centrado sobre 
a pietas Christiana. Por sua vez, a Confabulatio abordava já alguns dos 
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pontos por que hã-de passar a I n q u i s i t i o . 0 paralelismo entre os dois 
diálogos não deixa de e x i s t i r , po is , se por um lado a " i n q u i s i t i o " a 
que Erasmus submete Gaspar se destinava a evidenciar em que devia con
s i s t i r minimamente a re l ig ios idade de um jovem, a " i n q u i s i t i o " a que 
Aulus submete Barbatius tem por f ina l idade mostrar em que consistiam os 
pontos básicos da fé c r i s t ã , em torno do Credo. De resto , Erasmo havia 
de vo l ta r ao tema, no Symbol um, que não desagradou aos meios ortodoxos, 
pois que Sadoleto lho e logiou. 

Não se t r a t a , contudo, de af i rmar que a I nqu i s i t i o era um desen
volvimento da Confabulatio, porque na verdade não e. A I nqu i s i t i o tem 
a sua génese no contexto da agudização da questão luterana e anuncia o 

De l i be ro a r b i t r i o de setembro de 1524, onde Erasmo se opõe decidida-
- - 277 

mente as ideias de Lutero em materia de doutrina . Erasmo opõe-se 
sobretudo as consequências doutr inár ias de Lutero que conduziam ã" anula
ção do papel do crente na recepção da mensagem divina e na prossecução 
das boas obras, defendendo em contrapart ida a noção de Igreja cató l ica 
fundada na ideia da colaboração do homem com a graça d i v ina , E certo 
que a ideia de Igreja em Erasmo não oferece um p e r f i l facilmente d e l i 
mitado, exactamente porque nele prevalece uma concepção esp i r i t ua l de 
intenção escatológica, S qual adapta a realidade material que ë a Igre
ja h i s t ó r i c a . 

No De u t i l i t a t e Collpquiorum de f in i ra a I n q u i s i t i o como um texto 
em que se expunha o essencial da prof issão re l ig iosa de um cr is tão 

"al iquanto v iu id ius ac l i qu id ius quam docent Theologi 
quidam magni nominis, i n t e r quos pono et Gersonem quem 

278 in ter im honoris causa nomino" . 
Esta j u s t i f i c a ç ã o , que não seria propriamente um propósi to, pois que es-

— 279 
se se situava na polemica com Lutero , cat ivou alguns e s p í r i t o s , em 
pa r t i cu la r aqueles que, como Juan de Valdês, buscavam um corpo d o u t r i 
nal perante o qual se pudesse d e f i n i r a fé c r i s t ã , ã margem de d i fe ren-

280 -
dos , Na verdade, e como j ã fo i evidenciado, Valdês, que pretendia 
um catecismo nos moldes convincentes que lhe oferecia a forma dialogada 
e a inclusão de personagens facilmente iden t i f i cáve is , recorreu ã 
I nqu i s i t i o para uma das partes pr inc ipa is do seu l i v r o , que é fundamen
talmente um comentário ao Credo. E ta l necessidade vinha afirmada por 
Valdês, na boca do Arcebispo: 

"Allède desto sera muy bien q en vn breuezito copëdio 
y arte les enseneis todo el discurso dela sagrada es-
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criptura: donde se comprehenda sumariamente lo que acojn 
tecio desde que crio dios el cielo y la t ier ra y todo 
lo q enellos esta" 2 8 2 . 

Desconhecemos se alguma vez Fernandes terá terminado o comentário do 
Génese, que anuncia na carta-prefãcio dos Colloquia com a intenção de 
o dedicar também ao cardeal D. Henrique, mas a simples notícia de que 
então se dedicava também a esse trabalho não parece colocá-lo num cam
po em que a f i lo log ia do humanista se conjugava com as preocupações re
ligiosas? 

A Inquisi t io colocava frente a frente um catól ico, Aulus, e um 
luterano, Barbatius, para, em torno de um questionário sobre o Credo, 
mostrar como o luteranismo se distanciava, em essência, relativamente 
pouco da ortodoxia , dependendo tudo o mais da vontade dos homens. 
Este tom conciliador resultava das intenções erasmianas num confl i to si^ 
tuado mais de vinte anos antes da edição conimbricense. Como poderia, 
pois, Fernandes manter este colóquio, quando a tendência para a separa
ção radical entre as duas correntes cristãs se acentuava cada vez mais? 
Realmente, ou eliminava o colóquio, e talvez não encontrasse motivos 
teológicos para o fazer, ele que tanto no discurso de 1538 como em a l 
guns passos dos seus Colloquia manifestara a convicção de que as diver
gências e as disputas dependiam mais dos interesses dos homens do que 
da doutrina, ou o corrigia de forma que avivasse que o luteranismo era 
uma heresia, contra a qual, no fim de contas funcionava a Inquisição284. 
Não ha, porém, elementos para determinar o que pensava ele da maneira 
como esta deveria tratar os herejes, se na perspectiva rigorosa que o 
bispo da cidade Frei João Soares haveria de consubstanciar no seu co
mentário ao Evangelho segundo Mateus, ou se, como se nos afigura mais 
consentâneo com o que sabemos do seu modo de pensar, se inclinava pre
ferentemente para a posição de Erasmo, que na apologia Aduersus monachos 
guósdam Hispanos emitira esta opinião de cariz i rónico; 

"Plurimum interest inter inquisitionem sanctam et syco-
phanticam.(..,) Quoties mecum reputo quam execranda res 
s i t haeresis et schisma, non possum damnare legis l i ce t 
cauterium; rursus ubi considero qua mansuetudine Chris-
tus p lan tan t , a luer i t , provexerit, constabi l i l ier i tque 
suam Ecclesiam multis seculis, vix reperio quomodo tuear 
exemplum quod hodie videmus in nonnull is, qui ob opini-
ones Scholasticas i l l i c o pertrahunt ad cárceres et incen 
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dl um 

Era este o ponto de v is ta de Nicolau Clenardo, como era também de v á r i 
os outros humanistas, entre os quais Luís Vives, que esteve intimamente 
relacionado com vários meios cul tos portugueses. 

Observando o comportamento de Fernandes perante os passos censu
rados pela Sorbonne neste colóquio da I n q u i s i t i o , verif icamos que perma
nece o método adoptado até agora, segundo o qual se esforça por c i n g i r 
o mais possível aos c r i t é r i o dos teólogos de Par is . No entanto, há que 
atentar nos seguintes aspectos: em primeiro lugar , a intervenção de Fer
nandes faz-se em dois pequenos passos não censurados pela Sorbonne; e , 
em segundo lugar , o ed i to r de Coimbra não intervém num outro passo, es
te constante das censuras, mas em que elas não eram muito j u s t i f i c á v e i s . 

0 pr imeiro passo em que se v e r i f i c a a intervenção de Fernandes 
diz respeito ao poder detido pelo v igár io de Cr i s to . Erasmo deixara no 
ar a dúvida de que em todos os representantes de Cr is to na ter ra es t ives
se presente esse "flumen quo (Deus) f e r i a t animam" 2 8 6 , opinião que Fer
nandes não poderia deixar passar, mormente numa discussão entre um ca
t ó l i c o e um luterano. Subst i tu iu portanto o trecho o r i g i n a l , para acen
tuar que o sacerdote recebe o poder de Deus independentemente dos seus 
mér i tos, talvez lembrado do que o Holandês respondera aos teólogos h i s 
pânicos sobre a matéria: 

"Possem innumera loca rec i ta re e s c r i p t i s méis, in q u i -
bus t r ibuo Romano P o n t i f i c i potentiam, qua major i n t e r 
r i s non possi t homini cont ingere" 2 8 7 , 

mas depois de te r sublinhado que t a l poder era dado "ad aedif icationem 
domus Dei , non ad destructionem". 

A outra interpretação no texto não corresponde directamente a uma 
censura sorbonica , mas diz respeito a um parêntese de Erasmo sobre 
a autor ia da Epístola primeira de Pedro, que Fernandes omite pura e sim
plesmente, Fernandes devia te r em mente a nota 21 do Holandês ao cap.V 
da refer ida ep i s to l a , onde considera 

"Frivolum vero e s t , quod quidam c a v i l l a n t u r , vac i l l a re 
principatum Romanae sedis , s i Petrus hanc Epistolam sc r i p -
s i t Babylone,. . " 2 8 9 , 

tendo ele para s i que "Magis a r b i t r o r Petrum i d temporis vere Babylone 
v i x i s se " . 

E então que surge a parte da adaptação dos passos que correspon
diam ãs censuras LI e L U da Sorbonne 2 9 ° . 
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nus,vtaîiosomirtarn,non legun:,nec interprc 
ruirur Credo in fanôam ecclefîam, fed credo 
fcncam eccîeiiarœBAR. Varia ruérunr olim 
fymboti xdkioncsAdhxcquemadinodurn p^ 
tri tribuimu* rerum creationem, & omnipoce 
na twf i l»^ hoius patris filium & vnicum do 
mimim noftnm deSpiritu {àncro concipi, ex 
Mariavirginenafd: paflwn fub Ponno PJato 
cnicifíxunvm3rtuíi& fepultutrtad inferosdef 
cmdiflê.&terriadierefurrtxiire amortuistad 
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<sS5eb§aíccdiífe,&addexteram omnipotécis pi 
cris (câsKUnâciç ad iud ísádos vives â mo rtuos 
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ei uni credimus cuius fcriprurx afTentimur.San-
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rore^triûphante & credimus & fperamui. Fi* 
dem igteur nóiôlam,íed fpem eriamexercemus 
fperantes remiffioneni peccarorura qua cod poil: 
vniuerûle indicai cá Chrifto regnemus.Chac 
t tratemenam in hac fvm&oli confèífione eXeri 
irais. Nóenim Deo duraxat credimus quiónia 
replet Dnxsdlcnon folumeredimus & confi
t e w> y dgmoiiescndtint & CDrjcrernifcúr, 
verum CTttmûil^nMncfedirnuf^hoceft in eum 
dflignxfe widúnus.Huti<aiíiníiioftriarrefriI 
fignincamuf,eûdi«imus:( Nam hoc eciá inter-
preonnclcmoí >Cr«do tnfao&áeccIeííamrHÍ 

quod 
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No primeiro caso trata-se de resolver a questão levantada pela 
afirmação de Erasmo de que, não havendo abonação escriturária para que 
se pudesse aplicar o nome do Espírito santo ao Fi lho, não havia razão 
para o fazer. Erasmo escuda-se com Sf H i lár io , de quem, na declaratio, 
invoca a autoridade: 

"non puduit divum Hilarium, qui non audet aliam adferre 
rationem, cur vereatur Spiritum Sanctum dicere genitum, 
nisi quod in Scripturis non reperiatur expressum" . 

Razões de natureza f i lo lógica eram estas, que não quadravam necessaria
mente com as teológicas. Na verdade, a Sorbonne cr i t icara essa explica
ção de que os motivos residiam na fa l ta de abonação textual, 

"sed propter proprietatem emanationis ejus, ratione cu-
jus répugnât eum vocare Filium ante omnem Scripturam". 

Para Erasmo isto era andar a jogar com as palavras, visto que, quanto 
ao sentido, "ea proprietas non expl icabi l is s i t , nec i n t e l l i g i b i l i s " 2 9 2 , 
além de que "et humanae rationi mirum est non dici Fil ium, qui suam es

poo 
sentiam aeque sor t i tur ab a l io" . 

Ora Fernandes parece, neste caso, ter evitado a explicação f i 
lológica fornecida por Erasmo, e ater-se mais ãs razões teológicas da 
Sorbonne. Basta notar a proximidade do seu texto para com o da censura, 
a ponto de retomar o próprio pensamento: 

"Emanationis ig i tu r rat io ante omnem scripturam, emanan-
tem, procedentem et exeuntem fac i t Spiritum Sanctum a 
Patre simul et F i l i o " 2 9 4 , 

visto que a ideia de geração só existe no Filho: "cum Fi l ius genitus 
tantum a Patre s i t " * 

A discussão funda-se, pois, na diferença entré f i 1i us e ema runs, 
procedens ou exiéns, subtilezas teológicas que Erasmo pretendia u l t ra 
passar. E curioso que esta mesma preocupação anima Fernandes logo no 
passo seguinte, sobre a resposta a pergunta; porque ë que só o Pai é 
chamado Deus? Neste caso, o editor de Coimbra limita-se a omit ir a ex
plicação de Erasmo sobre tal assunto, deixando unicamente permanecer o 
inïcio da frase; "Quod hic simpl ic i ter s i t autor omnium, quae sunt" 2 9 5 , 
Note-se, contudo, que para este passo não dispunha de censura específ i
ca, visto que a materia ficara tratada na censura a um passo anterior295 

Por isso mesmo Fernandes aproveita um escólio onde se anota que a dQvi-
~ 297 

da nao incide sobre matéria , mas "de consuetudine scripturarum est 
quaestio".0 escolistasta ut i l izara a própria conclusão do Holandês na 
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just i f icação que dera a essa censura  "neque de re loquimur, sed de 
298 

consuetudine Scripturarum" . 
A longa declaratio com que Erasmo responde ãs censuras parisien

ses a este diálogo era um texto importante para o editor de Coimbra, 
porque p autor retomava aí a resposta que dera ãs crí t icas dos teólogos 
peninsularesreunidos em Valladolid, onde os portugueses haviam também 
considerado a Inquisi t io como um texto recheado de afirmações menospre

■ " ' 9QQ 

zadoras da autoridade da Igreja , aspectos que o dr. Margalho subl i 

nhou pela sua parte, considerandoo " in derrisionem f idei et bonorum 
morum"

 3 0
° . 

Que a Inquisito era um colóquio ã parte, reconheciao o próprio 
autor, logo no principio da declaratio, ao esclarecer que não i n te rv i 

nham nele jovens, 
"Neque enim omnia Colloquia scribuntur pueris, nec a l io 

qui par est nolle pueros aliquando adolescere" . 
A sua intenção era, por conseguinte, colocar os jovens perante questões 
fulcrais do momento religioso em que viviam, e aí se radicava também a 
função pedagógica dos Colloquia, que Fernandes não deixa de reconhecer 
ao mantelo na sua edição. E por isso que da atenção as crí t icas dos 
parisienses sobre esta matéria; na verdade, eles haviam considerado 
que neste colóquio havia "árduas f idei questiones et periculosas sim

302 
plicibus et pueris" , como fosse a de afirmar que ao Pai competia 
uma autoridade nas coisas divinas que não cabia ao Filho. Erasmo res

pondera no diálogo que tal resultava da autoridade que decorria do fac

to de o Pai ser o princípio de tudo quanto exist ia e "ipsius etiam dei

ta t is fons". Mas a matéria resumiase mais a significados de palavras 
do que a doutrina, como o escoliasta salientou. Nesta base, Fernandes 
elabora uma substituição do passo censurado a part i r quer do texto dos 
teólogos, donde quase copia a frase 

"Atque indiferenter vocatur Fi l lus Deus si cut et Pater 
etiam in Sanctis Scriptur is: Joannis primo, Et Deus erat 
verbum. Et Joannis ultimo, Dominus meus et Deus meus. Et 
ai l i s mui t i s locis"

 3 0 3
, 

quer do texto dà declaratio do Holandês, que glosa na parte relativa ã 
evocação da autoridade de S. Hilário nesta matéria

 3 G 4
. Mas levou ainda 

em consideração as explicações erasmianas sobre as correcções que o tex

to devia ter t ido , e sobre as quais chamara a atenção para algumas pes

soas ' , como não lhe passou também desapercebida a indicação que aí 
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remetia o leitor para as respostas ãs censuras de Valladolid, onde foi 
buscar a sugestão de evocar a autoridade de S. Paulo para a frequência 

one 

com que o nome "dominus" era aplicado a Cristo . 
Mas a Inquisitio continha um outro passo ainda que escandalizou 

a opinião dos teólogos parisienses, na parte relativa ao "credere in 
Sanctam Ecclesiam". A Sorbonne censurara a distinção entre "credere Ec-
clesiam" e "credere in Ecclesiam". Erasmo defendeu-se invocando vários 
textos, mas frisando que "mini ea distinctio non admodum probatur" . 
Fernandes, que segue aqui uma lição constante das edições entre 1524 e 
1529, resolve a questão levantada pela preposição in, adoptando de ime
diato o texto em que Erasmo dava a definição de Igreja e eliminando sim-
plesmente essa preposição ! 

Mas tal não bastava; era necessário avivar ainda mais a perspec
tiva católica. Desta maneira, recorrendo aos autores que Erasmo aduzira 
na decláratio, Fernandes vai introduzir um longo trecho, com que subs
titui uma pequena frase original. E para que? Para mostrar como uma coi
sa era acreditar na existência da Igreja, outra diferente era ter espe
rança nessa Igreja histórica, militante e triunfante; nesta se juntavam 
a crença e a esperança. De igual modo, havia que estabelecer uma distin
ção entre acreditar na existência de Deus, e isso até nos demónios se 
encontrava, e outra era ter esperança nele: 

"Non enim Deo dumtaxat credimus qui omnia replet (...) 
verum etiam in Deum credimus, hoc in eum diligendo ten
di mus" 309, 

A diferença era subtil, mas importante do ponto de vista teológico, e 
a ela recorrera jã Vives, no prefácio do De Veri tate fi dei christianae , 
Tal distinção, porém, estava intimamente relacionada com a noção de Igre 
ja; para Fernandes ela não e o fim do homem, mas o lugar por onde passa
va necessariamente a fé do cristão em Deus. Dai que o recurso ao in in
troduzido no texto da definçao erasmiana não afectasse grandemente o 
sentido da expressão, como tenta exemplificar com um comentário de S. 
Jerónimo a um passo do Êxodoa para concluir quej 

"Credere Deo et tn Deum idem alicubt sunt, confîteor eum 
et tn eum phrasis hebraica est" 3l1. 

Ora esta referencia colheu-a Fernandes na decláratio de Erasmo ã censu
ra LIIí 

"Magis arbitror esse proprietatem Hebraei sermonis (,..) 
Confitebor eum, et confitebor tn eum" 312, 
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Atente-se, porém, no cruzamento a que procede Fernandes: 
Credere Ecclesiam credere in Ecclesiam 
Credere Deo credere in Deum; 
num caso trata-se de um acusativo, e no outro de um dativo. Não seria 
bem a mesma coisa... 

Mas com a larga explanação em que tratou da questão do "credere 
Ecclesiam", o editor de Coimbra pôde ladear um outro problema, qual era 
o dos membros da Igreja, isto é, de saber quem pertencia e quem não per 
tencia a ela. 0 problema era complexo e talvez Fernandes não quisesse 
acompanhar neste ponto os teólogos parisienses, com as suas subtilezas, 
e talvez também não tenha encontrado um claro juizo na declaratio de 
Erasmo, onde este acabou por introduzir elementos que não constavam do 
colóquio, complicando ainda mais a questão . E possível ainda que 
Fernandes tenha pretendido evitar a evocação do assunto e, por isso, 
tenha optado por não atender ã censura LIV , que incidia sobre o pas
so que dizia respeito ao valor do baptismo entre os herejes, pois que 
"extra Ecclesia non est vila peccatorum remissio" . Não esqueçamos 
que jã no colóquio Virgo misogamos o tema fora aflorado, quando Cata
rina se escandalizava com a opinião manifestada por Eubulo, segundo a 
qual "Negotium pietatis agitur in baptismo". E possível ainda que qui
sesse ladear a questão do baptismo pelo que ela poderia evocar a propó
sito dos cristãos-novos, mais a mais que Erasmo começara á declaratio 
da seguinte forma: 

"Baptismus apud haereticos datus efficax, fortassis et 
apud Judaeos, sed tamen vis baptismi est a fide Eccle-
S1a...» ™ 

Mas Fernandes não terá interferido neste trecho erasmiano porventura 
ainda porque sentiria nele algum paralelismo com a Ih Symbol um Apósto
lo rum expositio de S. Tomas , em tempos de difusão do tomismo em Co
imbra, aspecto de que não se esqueceu no discurso que pronunciou em 
1548, 

Contudo, o colóquio não podia terminar no tom conciliatório que 
Erasmo lhe dera, quando o publicou num dado contexto da tensão religi
osa na Europa, que não era já o mesmo vinte anos depois . Havia que 
lhe acentuar a tónica anti-herética, ou seja anti-luterana. Por isso 
Fernandes lhe acrescenta um epílogo, a propósito de um jogo de senti
dos que a frase "Fiat bonis aulbus" permitia, entre fórmula de despedi
da e alusão a comer carne à quinta-feira. Ora do texto do colóquio não 
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constavam referências a obediência devida ãs constituições e preceitos 
decorrentes da autoridade eclesiástica, porque se tratava de matéria 
que extravasava a simples questão do Credo. Fernandes considera que 
tais preceitos não contradizem o núcleo da fé cristã: 

"Quod quidem est praeter symbol um obedire praepositis, 
saltem contra symbolum non est, alibi in sacris lite-
ris expressum". 

Daqui ã critica de Lutero ia um passo fácil de dar. E assim que, em es
tilo oratorio, o Barbatius de Fernandes pergunta: 

"Quibus, quaeso, miraculis, qua vitae integritate, qua 
literarum excellentia Luthero credat Ecclesia Dei vni-
uersa?" 319. 

Desta feita, o colóquio Inquisi tio de fide termina de uma forma mais 
ortodoxa; mas no percurso ficaram inalterados certos passos onde Eras
mo acentuara a sua posição teológica, centrada na fiducia e na spes 
com que o cristão devia dirigir-se a Deus, confiado na graça divina 
mais do que nas leis criadas pela iniciativa humana, no período histó
rico que se seguia ã morte de Cristo: 

"Sed syncero affectu totam fiduciam ac spem in ilium 
vnum transfero, detestans Satanam omnemque idololatri-

320 am, et quicquid est artium magicarum" 
Esta exclusiva devoção de Cristo — "111um solum adoro, nihil illi nec 
praeferens, nec aequans" — que constituía o vector central do pensamejl 
to teológico do Holandês, recorda de imediato o que ele expÓs noutros 
textos, como a Ratio theòlogiae, e, dentro dó Opus epiloguioruro, evoca
va claramente ã pietas de Gaspar na Confabulatio pia. Quer isto dizer 
que Joab Fernandes subscrevia esse desprendimento erasmiano em relação 
ao que constituía a tradição eclesial? De forma alguma, e alguns arran
jos introduzidos no texto da Inqui si tio o revelam; no fundo, se coinci-r 
dia com Erasmo na acentuação de uma religiosidade que assumisse mais 
rigorosamente a doutrina que o relaxamento monástico e a ignorância vul~ 
gar pareciam negar, a verdade é que Fernandes atribui menor incidência 
ao espiritualismo e acentua, em contrapartida, um rigorismo eclesial 
que cativava outras pessoas dentro da ortodoxia. £ por isso que o "0 
vtinã mihi pro fide orthodoxa mortem oppetere" do discurso de 1538 sin-

321 
tetisava bem o seu pensamento , mas ficava longe da interioridade es
p i r i tua l de Erasmo e do morrer "pro veri tate Euangelica" que este def i -

322 mra 
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Integrar Erasmo nos parâmetros da Igreja católica, mesmo ã custa 
de alguns esforços que não esconderiam certos desajustamentos, foi, de 
facto, o propósito seguido por Fernandes nesta edição dos Colloquia. 0 
seu procedimento foi praticamente o mesmo para todos os casos em que 
teve de intervir. Por isso o vamos encontrar no modo como adaptou os 
passos que tratavam da questão da confissão. 

São poucos os lugares dos Colloquia que abordam esta matéria, que 
Erasmo versou na Exomologesis sive modus confitendi, publicada em 1524. 
Na Confabulatio pia encontrava o leitor um primeiro exemplo do tratamen
to do assunto, ao 1er que Gaspar, o jovem cuja religiosidade o autor 
apresentava como modelo aos adolescentes, se confessava unicamente a 
Cristo. A Sorbonne condenou tal afirmação 323, de forma que Fernandes 
faz desaparecer a expressão "qui vere solus remittit peccata" 324 e sub
stitui o trecho seguinte, em que o Holandês aludia à disputa teológica 
sobre a origem da confissão. Sem negar a tónica posta por este na confis-~ • 325 
sa-., a Cristo , Fernandes insinua que a sua instituição era evangéli
ca. Mas não adianta muito mais sobre este trecho e não parece que tenha 
presente as respostas do Holandês as objecções dos teólogos peninsula
res sobre a confissão, pois que, para alem de evitar tomar posição em 
tão controversa matéria, não utiliza argumentos nem frases tesses tex-
tos erasmianos . 

0 colóquio Naufragium oferecia também um pequeno passo relaciona
do com a confissão: Adolfo narrava que, no meio da grande confusão cria
da pelo alagamento do barco, se confessara a Deus em silêncio; Fernan
des intervém, apesar de não dispor de censura sorbõnica correspondente, 
para aceitar aquela resolução, mas apresentando-a como um recurso de 327 emergência . 

Trata-se sobretudo de intervenções pontuais, como as que se ve
rificam no Cyclops, jã fora do âmbito abrangido pela censura parisiense. 
Num caso Fernandes acrescenta uma frase, para por em evidencia a ideia 
de que a penitência pode ser determinada pelo confessor 328; noutro omi
te a frase que afinal deixara na Confabulatio pia: "Deo soleo confite-
ri» 329, 

Mas tudo isto era relativamente pouco. Erasmo não se preocupara 
a fundo com o problema da assistência espiritual do sacerdote ao fiel, 
materia que ira tomar importância enorme nos anos após a sua morte, E 
certo que na Confabulatio pia se aflora a questão da escolha do confes-

330 Z. — 
sor " , mas o Holandês tinha uma tão ma impressão da generalidade do 
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clero do seu tempo, que não podia valorizar a sua função na vida re l i g i 
osa do cr istão, em detrimento da interioridade e da orientação espir i tu
al do seu pensamento teológico. No entanto, tornara-se sensível que a 
fa l ta de preparação dos confessores era um entrave a uma vida espi r i tu
al mais rigorosa no vulgar dos crentes. 0 problema da escolha do con
fessor aparece, assim, abordado nos meios e nos autores espiri tuais e 
naqueles mais preocupados com a reforma do viver cristão em geral. Por 
razões e com objectivos diversos, os "alumbrados", Juan de Valdês e San-

~ 331 
ta Teresa dedicaram-lhe atenção . Mas em Coimbra, Azpilcueta aborda
ra também o assunto, agora do lado da preparação do confessor, necessi
dade mais sentida com o alargamento da acção inqu is i to r ia l . No Commento 
en romance opinava que 

"para hazer vn perfecto confessor ha menés ter saber lo 
moral, y sacramental con todos sus accessorios, q parte 
se aprede en Theologia, parte enlos sacros cânones y 
sacras leyes, y au otras cosas, como lo prueuo enotra 
parte" 3 3 2 , 

aludindo ao Pé poenitentia, embora seja no grande e minucioso tratado 
Manual de confessores que a questão venha tratada por forma sistemáti
ca, que revira por encargo do próprio cardeal D. Henrique. 

Quanto à actuação de João Fernandes sobre esta matéria nos Col-
loguia, ela assume o aspecto de intervenções pontuais, que não forne
cem uma base suficiente para se estabelecerem correlações entre a o r i 
entação fernandina e o florescimento de tratados sobre a confissão em 

333 "~ 
meados do século * ; nem tao pouco nos parece que seja de entroncar as 
razões de tais interferências no texto erasmiano da parte do editor de 
Coimbra na linha de aproveitamentos que se fizeram em Castela a par t i r 
de certos textos erasmianos, como a Praeparatio ad mOrtem . 

De igual modo se comporta João Fernandes no que concerne ã c r í t i -
ca S Teologia escolástica , E o ponto pr inc ipal , sobre o qual alias 

M c 

a Sorbonne nao deixou de in te rv i r , para acusar Erasmo de não compre* 
ender que não era por causa do "modum disputandi Theologorum" que a fe 
vacilava, antes pelo contrario, era através das questões teolõgicas que 
ela se explicava mais rigorosamente, situava-se na Confábulatio pia. 0 
Holandês, que tinha atras de si toda uma tradição espir i tual que não 
via a uti l idade piedosa das constantes disputas de teologia, defende-se 
com dizer que as palavras dos dois interlocutores não se dirigiam "ad 
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Diatribas Sorbonicas" e que não se referia aos teólogos, mas aos lei
gos, que podiam ficar confusos 

"inter tot Doctores, et Scripturas ad pugnantia dogma
ta detortas", 

pelo que 
"firmior est enim laicus, si simpliciter credat, nihil 
disputans" 337 

Era esta uma larga faixa de concordância em que o erasmismo convergia 
com outras correntes espirituais, algumas delas anteriores. Fernandes 
revela uma opinião bastante próxima da que o Holandês expusera nà decla
ra ti o, mas, em vez de deixar o diálogo dirigido para a crítica implíci
ta à teologia escolástica em geral, orienta-o para a afirmação da neces
sidade de distinguir entre a disputa teológica útil e a inútil: 

"De mui tis disputandum est, et semper fuit disputatum"338, 
ê a frase que introduz, decalcada numa outra que já utilizara no discur
so de 1538 339, 

Todavia, Fernandes não conincidia com Erasmo no seu reconhecimen
to de autoridade teológica fundada unicamente no Evangelho e na Patrís
tica; havia que colocar em igual plano a autoridade da tradição da Igre
ja, e e para isso que procede a um aditamento ao texto original 340, in
do mais longe do que a própria censura sorbónica exigia na circunstân
cia. 

Mais uma vez ficamos perante a ideia central desta adaptação dos 
Colloguia; expurga-los para que ficassem adaptados a um melhor entendi
mento foi, para Fernandes, acondiciona-los ã defesa do monacato, aspec
to já anteriormente versado, e ã defesa da Igreja como instituição, in
terprete e defensor da palavra de Cristo. Esta posição equivalia a ultra
passar os limites do evangelismo de Erasmo e a colocar-se do lado roma
no, sem negar a necessidade da reforma religiosa. 0 trecho que mais cla
ramente traduz o pensamento de Fernandes a este respeito é aquele das 
formulae iniciais, em que, sem dispor da correspondente censura parisi
ense, sai em defesa de Duns Escoto e dos teólogos, a quem Erasmo acusa
ra de sempre terem permanecido mergulhados no sono completo. Ora, opina 
o Sevilhano, não se podem invocar os sonos e fumos dos antigos poetas 
e teólogos pagãos para o caso dos teólogos escolásticos; 

"Scotus autem, et alij hoc genus inclyti vi ri philoso-
phia et dialéctica seruiunt Euangelio" 341, 

juizo com que Erasmo não concordaria facilmente. Para Fernandes, aque-
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les teólogos não se aproximavam do Evangelho a não ser "non sic il lotis 
pedi bus" e outro tanto faziam aqueles gramáticos que não ousavam tocar 
nas letras sagradas. De certo modo o editor de Coimbra aproximava-se, 
com estas afirmações, da zona daqueles teólogos radicalmente anti-lute-
ranos e anti-erasmianos, como o próprio bispo Frei João Soares, que vi
ria a publicar no comentário ao Evangelho segundo Mateus o principio de 
que " nenhum hereje pode ser perfeitamente sabedor e, como se diz vul
garmente, letrado", e indicava os quatro apoios sólidos para o estudo 
da ciência divina; desses citem-se o terceiro e o quarto: 

"Tertio doctoribus Sanctis, et interpretationibus eorû, 
et sacris concilijs semper adhaerere. Quarto disputato-
riae Theologiae, quam dicimus scholasticam, et eorum 
scriptoribus inuigilare et sanctiorë eorum sensum tene-
re, et modu loquendi eorum pro theologico sermone et 
lingua studiore amplecti" « 

Eis onde a defesa da teologia escolástica poderia conduzir na segunda 
metade do século: a crítica do próprio Humanismo. Mas tais ataques não 
vinham unicamente do lado dos teólogos; das zonas dos espirituais levan-
tavam-se também as vozes contra as interpretações a que se dedicavam os 
grammati ci, como fazia o tradutor dos Salmos penitenciais e das Lamenta
ções de Jeremias, dedicadas a D. Leonor, viúva de D. Manuel, quando se 
insurgia contra o desprezo com que 

"ai presente los mancebos (...) porque saben las conju-
gociones en griego y en hebraico se atreuan luego a de-
zir que no han de estar ansi algunas cosas dei testo co
mo en la yglesia estan sino como a ellos les paresce,.,"343. 

Fernandes parece que não deixava de dar alguma razão a esta forma de pen
sar; no discurso de 1538 atacara Agrippa de Neteschein pela maneira co
mo interpretava os textos sagrados, e parece não apadrinhar a interpre
tação da Escritura com base unicamente na filologia: 

"Non damnamus linguas, sed nolumus esse solas, vos iti-
dem non damnetis theologorum scholas" , 

propunha ele nos Co11oquia, retomando o que afirmara no discurso de 
345 

1538 s , Tratava-se de um programa que não seguia rigorosamente as l i 
nhas do Humanismo f i lo lóg ico , de que Erasmo tanto se aproveitou e ins
pirou. Mas não era verdade que os meios teológicos castelhanos, em par
t icu lar o de Salamanca, que Fernandes conhecera e donde viera Ledesma, 
que elogiara em 1548, acreditavam, de parceria com Francisco de V i tor ia , 
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mais na reforma - e no reforço - da teologia do que na aplicação dos 
métodos filológicos de Erasmo a Escritura? Não tinha Vitoria revelado 
algum desprezo para com tal método, chamando a Erasmo um "grammati-

346 cus" ? E nao era verdade que o conceito de grammaticus inspirado em 
347 Quintiliano, veiculado por Pol ici ano para Nebrija e Aires Barbosa " , 

mas ainda presente em LuTs Vives, se aplicava ao comentador de textos 
literários e não exegeta bíblico? Como professor de Retórica, Fernandes 
destrinçara, portanto, dois campos; o das "humaniores litterae", a que 
se destinava a edição dos Colloquia, e o da teologia. Daí que houvesse 
a necessidade de neutralizar nos Colloquia quanto pudesse oferecer uma 
sobreposição fácil entre ambas as areas. Daí, por isso, o reforço da 
autoridade da tradição eclesial. Daí, ainda, sublinhar a dignidade da 

348 função sacerdotal 
Estas foram as linhas de pensamento que nortearam a actuação de 

João Fernandes na adaptação do texto erasmiano na parte abrangida pelas 
censuras parisienses e pelas explicações que Erasmo forneceu sobre os 
pontos criticados. 

E quanto aos colóquios que, por terem sido publicados posterior
mente a 1526, não foram abrangidos pelas censuras sorbõnicas? Já fize
mos notar que nessa zona Fernandes recorre sobretudo ao corte como pro
cesso de acomodação do texto; as substituições e os aditamentos são em 
muito menor número. Em regra, Fernandes continua a amenizar os passos 
que revelassem um excesso de caricaturização satírica, como era o caso 
das alusões ao capuz dos frades. Do mesmo teor e a substituição de uma 
frase do colóquio Charon, com que pretende diluir a imagem dos vistosos 
e plumosos cortesãos que saem a arrecuas das câmaras dos príncipes 

Mas um passo que se segue de imediato é curioso pelo que pode 
traduzir de alusões ã política portuguesa de D. João III. Erasmo, pela 
boca de Alastor, aludia a pretensão — que era uma forma de superstitio -
de cada país julgar que Deus o protegia na guerra contra um outro, so
bretudo se também cristão. Assim, os Franceses "concionantur Deum stare 
pro Gall is, nee vinci posse qui Deum habeat protectorem", enquanto os 
Ingleses e os Castelhanos afirmavam que "hoc bell um non a Ceasare geri, 
sed a Deo". Fernandes modifica a sequência deste passo, para colocar na 
boca de Caronte a ideia de que nem toda a gente pensava daquele modo e 
que 

"in tarn perpetuo bel lo, vbi res Christiana tarn aperte 
periclitatur, noil em esse Franciscus, nollem esse Ca-
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i .. 350 rol us" 
0 passo aludia a guerra entre Carlos V e Francisco I de França e, indi
rectamente, â atitude de prudente não intromissão adoptada por D. João 
III, que mantinha com ambas as partes relações especiais. André de Re
sende relembraria esta política de paz do monarca porquguis no discur
so de 1551 perante o próprio rei, que o ouvia na Universidade de Coim-

351 bra * . Deve, no entanto, notar-se que Resende nao estaria unicamente 
a glosar um lugar-comum do Humanismo português, mas devia ter em mente 
a polémica que uns dez anos antes opusera partidários da política das 

oco 
letras aos das armas * . E o certo é que, após a morte do monarca, não 
faltou quem criticasse a sua orientação política, como Pedro de Mariz, 
nos Diálogos dé varia Historia; no dialogo V escreveria que 

"parece necessário confessarmos q nelle tãbê se acabou 
a idade varonil d'esté Reyno", 

num tom que é próprio da situação portuguesa de finais do século, E em
bora reconhecesse que sob o reinado de D. João III o país tinha gozado 

"de quieta & descansada paz & tranquillidade (...) toda
via também se pode affirmar, que nesse tempo de tanta 
quietação, & paz, se foy cõsumindo & perdendo, o que 

35"î 
com a guerra se acquirio & acrescentou" « 

Ora mesmo que a frase com que Fernandes modifica o texto erasmiano não 
fosse motivada peeia situação que então se terá vivido, os leitores 
atentos, sobretudo os que tivessem podido contactar com a edição depois 
de autorizada a sua venda, poderiam fazer essa leitura do trecho em re
ferencia. 

Nesta matéria o editor de Coimbra parece querer adoptar certa 
prudência, como quando acrescenta a palavra "satrapas" numa frase em 
que, a propósito do mesmo conflito bélico, Erasmo sÕ se referia aos bis 

354 ~ ~ 
pos * . Este tipo de preocupação para com as incidências possíveis do 
texto em zonas de sensibilidade que já não são propriamente de tipo teo
lógico ou doutrinário parecem pesar bastante nesta parte dos Colloquia 
de Fernandes. E assim que omite um passo do Cyclops respeitante ao Evan-
gelho segundo João (18, 22 e 19, 3) 355, em que se fazia alusão aos Ju-
deus que, aproximando-se de Jesus, o haviam esbofeteado. Não haveria, 
neste corte, o cuidado de evitar alusões a uma zona de leitura que re
lembrasse com facilidade demasidada os cristãos-novos? £ provável. C 
verdade que jã num passo do Conuiuium religiosum um leitor que estives
se a confrontar o texto erasmiano com o de Fernandes, depararia com um 



260 

pequeno e subtil corte, destinado a retirar dos seus olhos a referência 
ao Judaísmo . Sem que se possa afirmar categoricamente que Fernandes 
evitava que certos passos pudessem invocar a questão dos cristãos-novos, 
tão actual no ambiente português, a verdade é que não deixa de ser no
tável que certos trechos em que Erasmo aludira as leis judaicas fossem, 
normalmente, eliminados . No entanto, noutros casos ficaram certas 
frases em que perpassa uma atitude menos agressiva para com os Judeus, 
como sucede no seguinte trecho do Conuiuium religiosum: 

"Sunt enim quaedam praescripta Judaeis in lege, quae si
gnificant magi s sanctimoniam, quam praestant, quod genus 
sunt dies festi, sabatismi, ieiunia, sacrificia" 358. 

Mas a sequência do trecho frisava bem a diferença que ia da atitude dos 
Judeus para com Deus ã que era propria dos cristãos. Por outro lado, 
talvez convenha ter em conta que o Dialogo Evangélico sobre os artigos 
da fe contra o tal mud dos Judeus de João de Barros não chegou a ser edi
tado no see. XVI, apesar de ir dedicado ao infante D. Henrique. 

Depois disto, os leitores não encontrariam mais diferenças en
tre o texto que lhes oferecia Fernandes e o que pudessem 1er nas edi
ções estrangeiras,que não faltariam entre nos. Só no Epicureus verifi
cariam que o vocábulo voluptatis vinha substituído por voluntatis 359. 
Mas se alguns desses leitores tivessem ã mão várias edições dos Collo-
q_ui_a que seguissem lições distintas, encontraria outras divergências. 
0 próprio editor se deu conta disso, ao actualizar nas erratas o passo 
relativo a Thomas Morus, pois que a versão que seguira no colóquio Ami-
citia fora modificada em edições posteriores 360. Sinal de que o Opus 
Colloquiorum circulava com relativa abundância nos meios conimbricenses? 
Certamente. 
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71 " Medi,tationes et Homiliae in aliqua mysteria Saluatoris, et nonnulla Eu-
angelij loca; quas sibi priuatim conscripsit (...) Cardinalis D. Henrí-
cus (...) His Addita sint nonnulla Opuscula D. Bonauenturae (...) Olye-
sipone, Apud Franciscum Corream.1576; mas de 1575 era já uma outra tra 
dução latina dos textos do cardeal, editada em Lovaina, onde tais opúscu 
los nao se encontram, como também não se encontravam na edição portuguesa, 
reproduzida na de 1845. 
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72 - Como revela a carta de fevereiro de 1548; vid. in BAIÃO, Antonio, "A 
Inquisição em Portugal e no Brazil ", in Archivo, vol. IV (1906), 
p. 231, em que da mostras de não entender a Inquisição como instru
mento benévolo:" nam estou eu pêra o poder fazer bem porque sinto mui 
to os grandes males que se seguem deste perdão", escrevia a seu irmão 
D. João III acerca dos cristaos-novos. 

73 - DIAS, Silva, Correntes de sentimento, cit., p. 139-140. 
74 - BATAILLON, "J. L. Vives réformateur de la bienfaisance", in BHR, t.XIV 

(1952), p. 155. 
75 - RÉVAH, I. S., "0 Diálogo evangélico sobre os artigos da Fe contra o Tal

mud dos Judeus de João de Barros", in Études Portugaises, cit.,p.58-59. 
76 - RICARD, Robert, "L'influence des "Mystiques du Nord" sur les spirituels 

portugais du XVIe et du XVIIe siècle", in Etudes sur l'Histoire morale 
et religieuse du Portugal, Paris 1970, pp. 218-221. 

7 7 - 0 exemplar da Biblioteca do Porto indica no colofon que a impressão do 
livro foi feita ã custa de Frei Brãs de Braga, bispo de Leiria,e inclui 
uma nota manuscrita de João Barreira que informa que o autor fora "ho 
padre frey antonio tauares". 

78 - ANSELMO, n9284. 
79 - HIRSCH, Feist, Damião de Gois, cit., p.176; "The Position of some Eraŝ  

mian Humanists in Portugal under John III", in BHR , t. XVII (1955), 
p. 31. Alem disso, D. Henrique chegou a ter fama de mais magnânimo do 
que seu irmão D. João III: BATAILLON, Études sur l'Humanisme, cit., 
p. 65, n.63, acerca de Alonso de Castro. 

80 - Cf. BATAILLON, Erasmo y Espana, cit., p.602, n. 8. 
81 - Ë o caso de Fr. Luis de Alarcón, no seu tratado Camino del cielo.Y de 

la maldad y ceguedad dei mundo, editado pela primeira vez em Alcali em 
1547; no cap. IX indica uma série de leituras aconselháveis, de que fa 
zem parte autores medievais como Ricardo de S. Victor, S. Bernardo, S. 
Boaventura entre outros; vid. p.96 da ed. de Angel Custodio VEGA, Bar
celona 1959; toda uma leitura subjacente a D. Duarte e a D.Pedro: cf. 
RICARD, Études, cit. 

82 - ASP, p.741, 1.20. 
83 - Cf. por exemplo o dominicano Pablo de Léon, Guîa del cielo. Estúdio pre 

liminar y edición de Vicente Beltrãn de HEREDIA, Barcelona 1963, pp.272 ss. 
84 - Ed. cit., p.366. 
85 - Ibid., p. 367. 
86 - Ibid., p. 81-82. No texto dos Colloquia de Fernandes, p.84. 
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87 - Ibid., p. 82; cf. BATAILLON, Erasmo y Espana, cit., p. 586. 
88 - P. 380, 1. 11-12. No total os colóquios eliminados por Fernandes foram 

seis: Peregrinatio religionis ergo, Ichthyophagia, Funus, Synodus gra-
mmaticorum, Concio sive Merdardus, Exequiae seraphicae. Os dois diálo
gos substituídos foram o De votis temere susceptis e o Virgo poenitens. 

89 - Andre de Resende, Oração de Sapiência (Oratio pro rostris), edição de 
A. Moreira de SÂ, Lisboa 1956, p.42. 

90 - LB, IX, 819 B. 
91 - VASCONCELLOS, Joaquim de, Goesiana,cit., p.78. 
9 2 ~ lacobi Sadoleti (...) Opera quae exstant omnia (...) Moguntiae, Ex Offi-

cina Typographica Balthasari Lippij (...) Anno (...) M.DCVII, Lib.IV, 
Epist. V, p. 80. 

93 - Cf. TELLE, Ërasme et le 7lme Sacrement, cit., p. 294. 
94 - P.9, 1. 35 ss. 
95 - LB, IX, 818 DE. 
96 - Cartas de San Jerónimo. Edición bilingUe de Daniel Ruiz BUENO, t. I, Ma

drid 1962, p.175. 
97 - FEBVRE, Lucien et MARTIN, Henri-Jean, L'apparition du livre, (Paris 1971), 

cap. VIII, pp. 349 ss. 
98 - HYMA, Albert, "Erasmus and the Sacrament of Matrimony" in Archiv.vol. 

XLVIII, pp. 145-164. 
99 - Como alias a própria mentalidade europeia do final da Idade Media; cf. 

FEBVRE, Lucien, "Une question mal posée: Les origines de la réforme fran 
çaise et le problème des causes de la réforme", in Au coeur religieux 
du XVIe siècle,Paris 1957, pp. 3-70. 

100 - LB, V, 1022 F. 
101 - Na edição veneziana de 1501 da Imitatio Christi, que vem atribuída a Ger 

sao, Lib. I, cap. xvij, fo. 8 r; o exemplar da Biblioteca do Porto per
tenceu a Santa Cruz. 

102 - A versão castelhana foi impressa em Lisboa por Luís Rodrigues em 1544; 
ANSELMO, n9 1027. 

103 - LB , V, 1023 A. 
1 0 4 " Fratris Martini Ledesmii Theologi (...) primus Thomus, qui & Prima.4 nun-

cupatur (...) Conimbricae (...) M.D.LV.p. 433. 
105 - P. 163, 1. 7-10 e 1. 33-37. Atente-se no paralelismo com o texto erasmia-

no de resposta i Centura sorbónica:"Vulgo autem etiam Paulo teste res pro-
brosa est, virgo virepatcyor, quasi nulli juvenum placuerit"; LB , IX,937 DE. 
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106 - P. 164, 1. 6 ss. 
107 - Um eco da pintura do marido defeituoso, com quem a jovem e obrigada a 

casar no colóquio erasmiano, podem ser estes versos de Gil Vicente da 
Romagem de agravados; 

"Eu nam sey porque respeyto 
nossas mays e nosso pays 
nos trazem maridos taes 
tanto contra nosso geyto. 
que os diabos nam sam mais 
as cabeças como outeyros 
os cabelos carcomidos 
louros como sovereyros 
penteados danno em anno 
mãos chiotes de maa pano 
folgayla com tais maridos". Obras Completas, ed. cit., fo.CLXXXIX 

v.Erasmo sintetisara o seu pensamento sobre a maneira de contrair matrimo 
nio no seguinte passo do Virgo misogamos, que Fernandes substituiu: "Sic 
definiunt quidam et matrimonium esse ratum, quod insciis , aut etiam 
inuitis parentibus inter puerum et puellam per verba de praesenti (sic 
enim loquuntur) contractum est "; ASP, p. 296. 

108 - ALBERTI PII CARPO/RVM COMITIS ILLVSTRISSIMI/ ET VIRI LONGE DOCTISSIMI, 
/ praeter praefationem & operis conclusionem, / três & uiginti libri in 
locos lucubrationum/ uariarum D. Erasmi Rhoteroda-/mi, quos censet ab eo 
re-/cognoscendos & re-/tractandos. / MDXXXI, impressos em Veneza; vid. 
fo. 163 r. 

109 - Ibidem. 
1 1 0 " Ed- cít-> x» P- 176. Cf. MESNARD, Pierre, "Introduction I la Refutation 

de Clichtove", in Érasme - La Philosophie Chrétienne,Paris 1970, p.364; 
uma outra fonte possível era a carta hieronimita ad Pammachium (ibidem, 
p. 367); cf. ainda p. 368. 

111 - P. 163, 1. 11 ss. 
112 - TELLE, Erasme et le 7lme Sacrement, cit., p. 180. 
113 - Ed. cit., p. 592. 
1 1 4 " Manual de confessores & penitentes, na edição de Coimbra de 1552, p.107. 

0 tratado fora composto "Antes por hù religioso da ordem de S. Francisco 
da prouincia da piedade: E visto & em algus passos declarado polo muy fa 
moso Doutor Martim de Azpilcu^ta Nauarro" e surgiu impresso em 1549 (AN-
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SELM0,n9264);na dedicatória a D.Henrique, o canonista recorda que ha
via cinco anos que lhe dera encargo de rever "el dicho Manual antes 
q se imprimisse" (fo.ij r da ed. cit.). 

1 1 5 ~ Ed. cit., fo 163 r. 
116 - Ed. cit., p. 117. 
117 - Ibid., p. 118. Alguns dos pontos de vista expressos por Azpilcueta sur 

gem no Catechismo christiano de Carranza; cf. ed. TELLECHEA, cit., II, 
pp. 5 ss; o que não é para admirar, sabendo-se que o dr. Navarro defen 
deu Carranza: cf. TELLECHEA IDIGORAS, Jose Ignacio, El Arzobispo Carran
za y su tiempo,Madrid (1968), t.I, p. 53. 

118 - Sobre este dialogo, cf. TELLE, Érasme et le 7ème Sacrement, cit., pp. 
300 ss. 

119 - P. 171, 1. 2 ss. 
120 - P. 170, 1.23. 
121 - P.170, 1. 30 ss. 
122 - P. 175. 
1 2 3 " Ed- cit., p. 104 e p. 304. 
124 - Ibid., p. 462. 
125 - P. 172, 1. 5-6. 
126 - Ed. cit.,fo. 164 r. 
127 - P. 173, 1. 18. 
128 - LB, IX, 1184 B: "Quod autem dixi vota temere suscepta esse pro nullis 

ducenda, praeterquam quod loquor de votis vulgaribus, non excludo Ec-
clesiae auctoritatem. Hoc ille detorquet ad vota solennia, exclusa Ec-
clesiae auctoritate". 

129 - P. 176, 1. 25 ss. 
130 - LB, IX, 1184 AB: "Quid in his damnât Pius? Negat muitos esse qui affla

ti spiritu stultiae, &c. conjiciunt sese in Monasteris? Non, opinor, 
est tam impudens.(...) Filius adolescens nondum emancipatus, si bono 
sipiritu afflaretur, saltem hoc honoris haberet parentibus Christia-
nis, ut aut cum illorum bona gratia fieret Monachus, aut expectarei tem 
pus emancipationis, praesertim si parentes egeant illius obsequiis". 

131 - No verdade, Pio visara o que julgava ser as intenções do Holandês e não 
propriamente a sua opinião teológica:"Haec autem omnia quam absurda & 
fellis amaritudine infecta sint, non modo accurato lectori, sed etiam 
negligentiori perspicuum est ..."; ed. cit., fo. 163 r. Segundo o prín
cipe italiano:"Filijs autem non licere, inuitis parentibus religionem 
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profiteri, non minus quam sanctorum placitis & ecclesiae deffinitioni-
bus aduersatur"(ibidem). Ora Erasmo omitia esta segunda parte. 

132 - Manual de confessores, ed. cit., p. 105. 
133 - LB, I, 420 A. 
134 - P. 176, 1. 36 ss. 
135 - ASP, p. 296. 
136 - P. 177, 1. 23; deve notar-se que se trata de passos sobre os antigos 

costumes cristãos, a que o Holandês atribuia grande significado, mas 
que merecem da parte de Catarina, na versão de Fernandes, o seguinte 
comentário: "Quid olim fierit, néscio". 

137 - Determinatio Facultatis Theologiae, cit., fo.XIX r. 
138 - LB, IX, 940 B; cf. ASD , p.296. 
139 - P.177, 1. 12. 
140 - P.175, 1. 13 ss. Fernandes devia ter presentes as considerações de S. 

Paulo sobre o tema, em especial ad Eph., 6, 1-4. 
141 - Cf. MASSAUT, Josse Clichtove, cit., pp. 173-175; um ideal que percorre 

todo o Diálogo da religião da Imagem da Vida crista de Frei Heitor 
Pinto. 0 tema tinha raizes agostinianas e petrarquistas, pelo que sur
ge tratado em literatura profana e religiosa (cf. OSÕRIO, J.A. "Fr. 
Heitor Pinto leitor da Menina e moça", in Biblos, vol.LUI (1977) , 
pp. 486 ss.) e relaciona-se com a meditação sobre a morte, também de 
inspiração petrarquista (cf. KOHLS, Ernst-Wilhelm, "Meditatio mortis 
chez Pétrarque et Érasme", in CET, cit., I, p. 303-311). 

142 - P.262, cf. 1. 14. 
143 - P. 177, 1. 20 ss* 
144 - LB, IX, 1130 D. 
145 - P. 178, 1. 5 ss. 
146 - Vid. BIZET, J.-A., introdução a Ruysbroeck, Oeuvres choisies,(Paris 1947) 
147 - P. 173, 1. 5 ss. 
148 - Erasmo deixara dito no final da declaratio â censura XXXVIII:"Aggredi 

vitam Monasticam non vetat, sed eo temere praecipitari non probat" (LB, 
IX, 941 E), o que não ficava longe do que Azpilcueta viria a imprimir 
no Manual de confessores, ed. cit., p. 117. 

149 - P. 170, 1. 30. 
150 - MASSAUT, "Humanisme et spiritualité chez Érasme", cit., col. 1018. 
151 - P. 66, 1. 10 ss. 
152 - P. 175, 1. 28 ss. 
153 - P. 175, 1. 5 ss; vid. LB, IX, 939 A; Determinatio, fo. XIX r. 
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154 - LB.IX, 939 B. 
155 - P. 175, 1. 4. 
156 - Ed. cit., fo. 72 v. 
157 - Ibid., fo. 73 r. 
158 - E assim refere os testemunhos proporcionados pelos Portugueses sobre a 

vida e organização religiosa da Etiópia, dizendo que folheou em Roma 
o volume etíope que D. Manuel enviara ao Papa por intermédio de D. Mi 
guel da Silva; fo. 74 v. 

159 - Ed. cit., fo. 77 v. 
160 - LB, IX, 1127 AB. 
161 - P. 176, 1. 12. 
162 - P. 176, 1. 26 27. 
163 - LB, IX, 940 D. 
164 - P. 175, 1. 15 ss. 
165 - 0SÕRI0, J;A., " Autour d'un discours", cit., p. 103. 
166 - LB, IX, 948 A; Determinatio, fo. XX r. 
167 - P. 278, 1. 33-34. 
168 - P. 175, 1. 22 ss. 
169 - BRANDÃO, A Inquisição, II, cit., p. 29. 
170 - Ibid., p . 32 ss. 
171 - Alem disso, Costa receava que os Jesuítas cativassem os filhos da nobre 

za, retirando-os do Colégio das Artes; cf. BRANDÃO, A Inquisição.II, cit., 
p. 36-37. Assinale-se que, apesar de todos os esforços régios para insti
tuir os meios necessários a fixação dos estudantes portugueses em escolas 
nacionais, eles continuavam a procurar instituições estrangeiras de mais 
renome, sobretudo Salamanca; cf.a carta de Junho de 1556 publicada por 
CARVALHO, J.M. Teixeira de, A Universidade de Coimbra no século XVI.Gue
vara (Notas e documentos), Coimbra 1922, p. XX, sobre os estudantes que 
vinham de Salamanca. 

172 - BRANDÃO, 0 processo de Costa, cit., p.30. 
173 - Ibidem. 
174 - BRANDÃO, 0 Processo de Teive, cit., p. 468. 
175 - GE0RG:/BVCHANANI/SC0TI./POEMàTA/quae extant./Editio postrema/(Retrato) 

Lugduni Batav./Ex officina Elzeviriana/A9 MDXXVIII, pp. 275 ss., e al
guns "fratres fraterrimi", entre os quais Belchior Beleago, p. 297, se 
bem que depois tivesse cantado também as suas palinódias (por ex.p. 
311-312). 

176 - Cf. LB, 375 F ss; 1068 D ss. 
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177 - LB, IX, 1069 C. 
178 - TELLE, Ërasme et le 7ème Sacrement, cit., p. 349-350. 
179 - LB, IX, 465 A. 
180 - Ibid., 573 A. 
181 - TELLE, Dilutio, cit., p. 59 
182 - TELLE, Érasme et le 7ëme Sacrement, cit., p. 350. 
183 - P. 183. Fernandes ficava longe da ácida argumentação de Erasmo con 

tra Clichtove: "Non disputabo de calicibus et patinis, quas quidam 
non sine laude pietatis distribuerunt in usus egenorum, an legiti-
mum coniugium et thorus immaculatus ad satanam pertinet, quum sit 
ecclesiae sacramentum?"; Dilutio, ed. cit., p.83. Deste modo, Fer
nandes marcava certa distancia em relação a Erasmo, que não mani
festara uma decidida aprovação pelo heroísmo com que Thomas More su 
portara o martírio em defesa da indissolubilidade do matrimonio; cf. 
MESNARD, Pierre, La philosophie chrétienne, cit., p. 372. 

184 - MARGOLIN, J.-C., "Erasme et la "Femme sauvage". Essai paradoxal d'in 
terpretation maniSriste", in Recherches erasmiennes, cit., p. 98 ss. 

185 - A defesa dos direitos feministas aparecia também implícita no coló
quio Coniugium impar, que obteve larga voga; vid. BIERLAIRE, Les 
Colloques d'Ërasme, cit., p. 177. 

186 - P. 261, cf. 1. 17. 
187 - P. 264, cf. 1. 14; a linguagem era corrente: cf. João da Costa : 

"Murmurey diãte dalgSas p a s dos mãos clérigos (...) negociadores..."; 
in 0 processo de Costa, cit., p. 27. 

188 - SMITH, Preserved, A Key to the Colloquies, cit., p.26. 
189 - P. 270, 1. 29. 
190 - P. 270, 1. 18-19. 
191 - P. 275, 1. 35 ss. 
192 - ASD, p. 397, 1. 289. 
193 - 0SÕRI0, J.A., "Autour d'un discours" cit., p. 102. 
194 - P. 276, 1. 4 ss. 
195 - Ed. cit., p. 366. 
196 - P. 278, 1. 30 ss.; vid. BIERLAIRE, Les Colloques d'Érasme.cit.. 

p. 245-246. 
197 - LB, IX, 948 A; Déterminâtio, fo. XX r. 
198 - E se contactou com o episi lSrio de Erasmo, leu as explicações que 

este forneceu a Nicolau Mallarius, em carta de 28 de março de 1531; 
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ALLEN, Opus Epistoiarum, cit., t. IX, pp. 224-230. 
199 - P. 279, 1. 27-28. 
2 0 0 ~ Ed. cit., por exemplo pp. 482-483. 
201 - Por exemplo a propósito da importância e significado das procissões; 

Commento en romance, cit., p. 340. 
202 - BATAILLON, Erasmo y Espana, cit., p. 504-505. 
203 - P, 295, 1. 19. 
204 - P. 368, 1. 20. 
205 - P. 378, 1. 1. 
206 - BIERLAIRE, Ërasme et Ses Colloques, cit., p. 77. 
207 - BRAUDEL, Fernand, La Méditerranée, cit. vol. II, p. 414. 
208 - Ibid., vol. I. p. 234. 
209 - Alfonso de Valdês, Diálogo de las cosas ocurridas en Roma. Introduce 

ciõn, ediciõn y notas de José F. MONTESINOS, Madrid (1956), p. 65. 
210 - Ibid., p. 102. 
211 - Opera, ed. cit., p. 753-754. 
212 - 0 processo de Costa, cit., p. 26. 
213 - Commento en romance, cit., p. 482. 
214 - P. 36, 1. 25 ss. 
215 - Ludovico Vives, De Subventione pauperum. Introduzione, testo e appen

dice a cura di Armando SAITTA, Firenze (1973)p„ XV. 
216 - BATAILLON, "Luis Vives réformateur de la bienfaisance", cit., p. 141-

- 142. 
217 - P. 315, 1. 24 ss. 
218 - VILLANUEVA, Francisco Marquez, Espiritualidad y literatura en el siglo 

XVI, Madrid (1968), p. 121 e n. 88; CARVALHO, José Adriano de, "Paupe-
rismo e sensibilidade em Espanba nos fins do século XVI", in RFL, vol. 
I (1973), sobretudo pp. 1-16 da separata. 

219 - BATAILLON, Marcel, Novedad y fecundidad del "Lazarillo de Tonnes", (Sa
lamanca 1968), p. 24-25. 

220 - Nas In très de poenitentia distinctiones posteriores, impressas em 1542, 
p. 267. 

221 - O processo de Costa, cit., p. 27. 
222 - SOUSA, Frei Luís de, Vida do Arcebispo D. Frei. Bartholomeu dos Martyres. 

éd. de Braga 1890, t. I, p. 38. Na segunda parte do século o problema 
da esmola assume lugar importante na tratadística cristã; cf. Carranza, 
Catechismo christiano, ed. cit. t. II, p. 497. 
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223 - Mas também na literatura moral; vid. por exemplo Pablo de Léon, Guia 
dei cielo, ed. cit., p. 491:"Oh cuãn abominable es que hombres de 
baja manera andan con tan costosas vestiduras, que no pueden care
cer de locura que es vana gloriai". 

224 - Ed. cit., p. 89. 
225 - Determinatio, fo. XVIII r. 
226 - P. 37, 1. 18. 
227 - LB, IX, 931 A. 
228 - DIVI EVSEBII HIE/RONYMI STRIDONENSIS,OPERA OMNIA/ quae extant (...) 

ACCESSIT HIS IN EPISTOLARVM TOMOS NOVA/Scholiorum per Erasmum Rote-
rodamum instauratio (...) PARISIIS APVD CLAVDIVM CHEVALLONIVM./ANNO 
M.D. XXXIIII, fo. 115 F. 

229 - Ed. cit., fo. 163 r. 
230 - REEDIJK, The Poems of Erasmus, cit., p. 350-355. 
231 - P. 20-21. 
232 - Determinatio, fo. XVIII r. 
233 - LB, IX, 930 A. 
234 - P. 21, 1. 7. 
235 - Ed. cit., p. 338. 
236 - Ibid., p. 347. 
237 - 0 processo de Costa,cit., p. 23. 
238 - DIAS, Silva, 0 Erasmismo, cit., p. 102. 
239 - P. 133, 1. 17. No caso da frase "Sancte Socrates ora pro nobis" a Sor-

bonne nao isolara o passo, mas Fernandes, coerente com o critério que 
vinha seguindo, achou bem neutralizar o jogo irónico de Erasmo e escla 
recer que esses antigos cuja vida moral Eusébio invejava poderiam ser 
na realidade motivo de elogio se nao tivessem adorado ídolos e repre
sentado a imagem incorruptível de Deus em figuras de quadrúpedes e de 
serpentes; vid. p. 136, 1. 28 ss. Cf. 0SÕRI0, J. A., = 0 Convivium 
Religiosum de Erasmo, numa edição coimbrã dos Colóquios =% in Humanitas, 
vols. XXV-XXVI, (1974), f>.260. 

240 - Nas respostas a Alberto Pio, Erasmo reafirmara que se referira aos san
tos que sao adorados sem estarem canonizados:"Ad id non arbitror ope-
raepretium respondere, tantum enim indico quosdam haberi pro Divis.qui 
non fuerunt a Romano Pontifice relati in canonem" (LB,IX, 1167 A). A 
canonização, porem, só tinha efeito sobre o culto e nao sobre o méri
to dos santos, como anotou Clichtove; cf. MASSAUT, Josse Clichtove, 
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cit. I, p. 425-426. 
241 - P. 63, 1. 22 ss. 
242 - P. 153 - 154. 
243 - Determinatîo, fo. XVIII v. 
244 - LB, IX, 937 A. 
245 - P. 153, 1. 12 ss. 
246 - Ibidem. 
247 - DOUGLAS, D. E., "Erasmus as a Satirist", in Erasmus, cit.,p. 39. 
248 - ASENSIO, introdução à Comedia Eufrosina, cit., p. LXXX. 
249 - Determinatîo, fo. XIX v; LB, IX, 942 C. 
250 - LB, IX, 942 E. 
251 - LB, IX, 1163 C; cf. Ad Monachos quosdam Hispanos,ibid.t1086 C-F. 
252 - P. 206, 1. 27. 
253 - Cf. p. 207, cf. 1. 22. 
254 - LB , IX, 1164 C. 
255 - Summa Caietana, na versão castelhana de Lisboa 1557, fo. 489 v. 
256 - Ed. cit., fo. A v. 
257 - Ibid., p. 258. 
258 - LB, IX, 1166 D. 
259 - P. 211, 1. 1-3. 
260 - LB , IX, 1163 B. 
261 - Vid. LB , IX, 948 E ss. 
262 - Ed. cit., p. 339. 
263 - Guîa del cielo, éd. cit., p. 361. 
264 - P. 170. 23 ss. 
265 - Ed. cit., p. 81-82. Mas tanto Fernandes como Azpilcueta coincidiam com 

outros autores que nao viam motivos para anular a significação dos au
tos exteriores, como o dominicano Pablo de León, no Guia dei cielo: 
11 Y aunque los actos interiores en todas las virtudes así como en es
ta sean mis principales (así como devoción) que los actos exteriores; 
pêro los actos exteriores mucho ayudan a los actos interiores. Y a 
esta causa las religiones tienen muchos actos exteriores, no porque 
así sean necesarios, sino porque ayudan y esfuerzan a los actos inte 
riores, como es devoción y otros muchos actos. Y a esta causa hay en 
las religiones muchas inclinaciones, postraciones, diversos cantos, 
diversos tonos, diversas cerimonias"; ed. cit., p. 310. Como Azpilcue
ta, Pablo de Leõn dá atenção ã dignidade do templo:"Oh cuanta fealdad 
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CAPÍTULO VI 

E o Epiçureus? 0 últitno dialogo fica inalterado na edição de Coimbra: 
sugestão para uma leitura -religiosa" dos Colóquios? - Os Çolóq^ 
na literatura portuguesa? Possibilidades e probabilidades. 

IU10S 

E o Ejnçur^us? 0 último colóquio da colecção permanece inaltera
do, se exceptuarmos duas substituições vocabulares, que nem podemos 
afirmar resultarem de uma intenção deliberada do editor. 

0 Epicureus aparece na edição de 1533 e conheceu grande aceita
ção, pelo que foi editado separadamente virias vezes, em alguns casos 
em conjunto com o Problema., o penúltimo colóquio da oolèeção. E uma es-
pene de conclusão do Opus Colloquiorum. de certo modo a síntese do pen
samento erasmiano, não só no campo religioso, mas também e sobretudo no 
campo moral . A escolha do nome de Epicuro para título do diálogo pode 
ter sido motivada pelo facto de Lutero ter acusado Erasmo de epicurismo, 
pretendendo injuriá-lo. 

0 Epicureus. incide mais sobre a moral do que sobre a teologia, 
ou seja, mais sobre o comportamento do cristão do que sobre o problema 
do conhecimento religioso. Erasmo deixa aí de parte a questão do crede
re, que ficara abordada na Inguisitio de fide, e reinstala-se na ïïnia" 
principal do pensamento dos Colloquia, que era a preocupação pela educa
ção e formação cristã dos jovens adolescentes. Desta forma, o Epicureus 
Uga-se. longinquamente, com a Confabulatio pia, não para abordar já o 
problema dos actos ou da prática da pjetas, neste sentido de maneira de 
praticar uma dada religiosidade, mas, diferentemente, o problema dos 
fins que o cristão deve prosseguir na sua vida terrena. Não se trata, 
portanto, de levantar a questão da fé e de tudo quanto ela acarretava 
no campo da possibilidade do conhecimento religioso e do critério da 
verdade, mas de deixar na sombra as zonas da teologia, na medida em que 
em Erasmo prevalece o sentimento - o affectus - de amor ou amizade que 
poe o homem em comunicação com a divindade, por meio da figura humana e 
divina de Cristo. E não deixa de ser sintomático que, nos últimos anos 
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da sua vida, o Holandês se tenha centrado na área da doutrina cr is tã v i 
rada mais para a aplicação dos preceitos evangélicos do que para os pro
blemas de abstracção teológica. E o Eççlesiastes, é a Praeparat ,o ad «rcr-
— ' G ° Ep ÍCUreuS-- mas ê t a m b é m o De sarcienda Eçç les j^ j n j r ^ T l i T 
termos gerais, poder-se-ia dizer q u e T ^ s T e T c ï ï ^ s tempos da sua~exis-
tencia, Erasmo se preocupou - e quis preocupar os seus contemporâneos -
com o que se deveria chamar um "de finibus chr ist ianis». Não podia, por
tanto, enveredar pelas vias do cepticismo, que se tornava numa disputa 
central no campo da Reforma e que acompanhava também a propria evolução 
do Humanismo. 

A Erasmo interessava acima de tudo que, por qualquer v ia , o c r i s 
tão se aperfeiçoasse, recordado de que tudo quanto passasse na vida ter
rena nao sofr ia comparação com o que v i r ia a conhecer na vida eterna 2-
da, a Tiportancla da meditação sobre a morte, daí a importância da pre
gação da palavra de Cristo e do exemplo da sua humanidade, 0 Ecclesias-
íes , ac retomar os objectivos do último l i v ro do De doctrina Christiana 
de S. Agostinho, e bem o exemplo dessa orientaçãolo" pensamento erasmia-
no, sobretudo depois das polemicas contra Lutero, em quem o i r r i t ava , 
para alem do resto, a rigidez do pensamento teológico 3 . Muito diferen
temente, o de Erasmo era mais maleável, e não tendia para um radical 
exclusivismo; mas essa maleabilidade, que não deixou de ser sentida co
mo equívoca e ambígua, tinha uma base de apoio: a paz entre os cristãos, 
e um objectivo: a salvação de cada cristão. 

0 Epicureus insere-se neste programa. 0 fim do homem deve ser v i 
ver bem, nao para colocar ,como fazia Aggrippa deNetescheim, o prazer 
epicurista no lugar mais elevado da fel ic idade, afastada a penitência 4 

nem para fazer da mortificação dos sentidos um motivo de prazer, r e s u l t 
tante de uma vontade de desprezar o mundo terreno 5 , o que não passaria 
de uma forma de superstit io ou de s t u l t i t i a , mas para que o 

"homo pius rel ig iosis ac simplicibus oculis mogna cum 
animi voluptate spectat opera Domini Patrisque sui" 6 

na base de que ha uma ami ci t ia entre Deus e o homem 7 , a qual, por sua 
vez, exige da parte deste Último a fiducia e a ideia de que 

"sola autem pietas reddit hominem beatum, quae Deum sum-
mi boni fontem homini sola conci l iât" 8 , 

e da parte de Deus o carácter "placabi l is" que o distingue de Júpiter 
deus dos pagãos 

No fundo, o Epicureus oferece um jogo de planos de Sentimento 



283 

paralelo ao do Encomium Moriae, com a diferença de que agora não recor
re ao est i lo de facécia que a floria ut i l izava. Na verdade, o último co
lóquio do Opus esta longe dessa imagem do v i r facetus10do Humanismo i t a 
l iano; Erasmo centra-se no significado da "philpsophia Chr is t i " , onde 
o mysterium desempenha o papel de chave da sua hermenêutica. Dai a apa
rente posição medianeira, que Erasmo parecia tomar quanto ã maneira como 
o homem se devia comportar perante tudo quanto a vi ta terrena implicava. 
No fundo, porém, nem o vemos concordar com o exagero mosaico de tudo 
considerar vício na natureza humana: 

"Quum naturae lex esset v i t i j s tantum non obl i terata, 
quum Mosis lex magi s i r r i t a r e t cupiditate, quam sana
rei"11, 

nem com aqueles que viam na vida terrena um tempo perdido para a alma, 
um lugar sem importância nem significado para a historia espiritual do 
cristão, isto é como aqueles 

"qui blaterant Christum natura fuisse tristem quempiam 
ac melancholicum, nosque ad inamoenum vitae genus inui-
tasse" 12 

Muito polo contrario, a vida terrena era lugar da preparação para a mor
te e, portanto, do aperfeiçoamento espiritual, pelo que não havia figu
ra mais cristã do que esse franciscano que, pés nus, sem nada de seu, 
vivia despreocupado dos interesses terrenos, mas "mais deliciosamente" 
do que seiscentos Sardanapalos 13. 

£ que a vida cristã não é recusa forçada do mundo terreno, pensa 
Erasmo; a própria dor se torna necessária para esse processo do fingere 
homiftem que faz parte da sua doutrina pedagógica. Para essa formação 
contribui* tudo quanto existia na vida terrena, a começar pelo que os 
antigos haviam deixado escrito; Erasmo sabia que era fácil conciliar 
Cícero e Séneca com o Evangelho, numa meditação que conscientemente co
locasse a obfa terrena no horizonte de uma esperança de redenção, tal 
qual o Humanismo florentino ajudara a sublinhar 14. Mas. diferentemente 
do que esse Humanismo por vezes acentuara, o Holandês nunca perdeu de 
vista a noção de que a vida do cristão se organizava em torno do affec-
tus e da pietas, e não propriamente da vjrtù" e da vita civile. 

Era essa a lição do De contemptu mundi. cujo capítulo xr, a que 
Erasmo haveria de acrescentar um outro significado completamente dife
rente do sentido para que se orienta a obra, trata exactamente do con
tentamento fornecido pela vida solitária. A felicidade cristã - e Eras-
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mo uti l izava o termo voluptas em lugar de beatitudo 1 5 - consubstancia-
-se no monachatus, em sentido de vida retirada do mundo, o seccessus, 
mas acompanhada de l i v ros . Era essa a lição profunda do Conuiuium rel ig io-
sum, que oferecia um verdadeiro programa educativo e humanista 1 b . A d i -
ferença que distingue o De contemptu mundi, escrito em forma de carta -
- como o Enchiridion, assinale-se - a um incógnito Iodocus, do Epicu-
reus, em forma de dialogo, permite que este último aborde o assunto de 
um modo mais sucinto e vivo do que o texto anterior. Mas a explícita re
ferencia a Epicuro no começo do capítulo XI do De contemptu - "Imo ve
ro, mi Jodoce, to ta vitae nostrae rat io Epicurea est" r i aproxima cla
ramente um texto do outro. 

Ora a concepção erasmiana de felicidade é epicurista em sentido 
cristão. Erasmo não parece muito dependente do tratamento dos temas epi-
curistas no seio do Humanismo ital iano 1 8 , apesar do sentido religioso 
que o De voluptate de Lorenzo Valla veicula 1 9 ; em direcção diferente, 
Erasmo nostra-se integrado numa longa linha de tratamento do tema das 
delícias da vida monástica na l i teratura patríst ica e medieval. 0 ideal 
de piedade individual, fundada na vida apartada do convívio social linten 
so, encontrava em S. Jerónimo uma boa fonte de inspiração, que o Holan-~ 
des conheceu profundamente; S. Jerónimo que João Fernandes não deixou 
de evocar logo na carta-prefãcio da sua edição dos Colloquia. Mais do 
que em qualquer outra área de le i tu ra , Erasmo embrenhou-se nos textos 
dos Padres , dos quais colheu a sua philosophia, que ê a "philosophia 
Christ i " e o alegorismo com que fala do mysteri um do cristão 2 1 . 0 que 
distingue, talvez, Erasmo dos autores precedentes que abordaram o tema 
da felicidade da vida dedicada a c r is to , ideal em que se centrava o mo-
nachatus, era o lugar reservado ã lei tura e ao conhecimento das humani
dades, 0 diálogo Abbas, em que a jovem culta contrasta com o abade igno
rante, retomava o Antibarbarorum l iber : 

"Abbates indocti non patiuntur ut Monachorum attingat bo-
nas l i t t e ras , quo magis i l l i s quicquid collubitum fuer i t 
imperent: malunt enim in belluas quam in homines habere 
imperium" . 

A cultura não colidia com a piedade, ao invés do que defendiam 
aqueles que confundiam doctri na com erudi t io; 

"Non doctis sed innocentibus promissa est immortalitas , i23. 
Ora era exactamente a este ideal que o Epicureus se d i r i g ia ; e o 

seu autor convergia com a tradição l i t e rá r ia cr istã medieval de elogies 
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is delicias da vida monástica 24, aos prazeres da vida claustral que fi
cava tão longe da vida relaxada que se praticava em muitas comunidades 
religiosas como do rigorismo a que, no fim de contas, se referia Fernan
des na recomposição do Virgo poenitens 25. Erasmo idealizava sobretudo 
o otium em que a pietas e a doctrina se conciliassem, mediante a leitu
ra e a solidão; mas disfarçava o papel dos actos que as varias regras 
impunham ao monge, enquanto em Fernandes se nota o cuidado de sobressa
ir esse mesmo aspecto da vida claustral. Todavia, o ideal de otium eras-
miano não ficava longe do ideal hieronimita que, um pouco mais tarde.Hei-
tor Pinto hã-de sugerir na Imagem da Vida Cristã, numa linguagem rechea
da de reminiscências da tristeza bucólica da .Menina e moça. 

Mas - e aqui surgiam as dificuldades - a linguagem "poética" 
de Erasmo - e não foi ele um poeta 2 6? - visava não a vida comunitá
ria do convento, mas o indivíduo, para quem o contemptus mundi não se 
limitava ao afastamento físico da vida social, mas também e principal
mente ao desprezo - mais do que a fuga - dos bens terrenos,tornando-
-se, desta maneira, disponível para a meditação espiritual. Esta consis
tia fundamentalmente em meditar sobre a morte 27. 0 Conuiuium religiosum 
era, a esse respeito também, elucidativo. 

Por mais semelhanças que esta doutrina oferecesse com o ideal de 
vida monástica por que pugnavam certas regras, a verdade é que era fácil 
pressentir nela uma tendência hedonística e até epicurista. 0 Epicureus 
era um bom índice disso, ao colocar o acento sobre os bens pessoais que 
a vida virtuosa permitia a cada um obter, como sobressaía no passo em 
que ê feito o elogio do matrimónio casto 28. 0 lugar fundamental atribu
ído ao saber no esquema erasmiano era jã um indício de tal orientação, 
com tudo quanto ensinavam de desprezo pela vida material e de dedicação 
ao estudo, Erasmo terá colhido muito deste senequismo cristianizado no 
ambiente da "devotio moderna" em que foi educado, ambiente que estava 
marcado por sua vez pela larga utilização que a espiritualidade monásti
ca medieval fez do autor das Cartas a Lucílio 29. Mas tal não anulava a 
impressão com que podiam ficar os leitores para quem a vida monástica 
era sobretudo o cumprimento da regra, em sentido rigorista; não admira 
por isso que Clichtove, que concedia ao ascetismo um lugar bem mais im
portante do que o Holandês, se lhe opusesse e criticasse as tendências 
epicuristas, porque esquecia tudo o que de sofrimento a natureza humana, 
miserável e corrompida, comportava 30, 

Aí, realmente, se definia a peculiaridade do pensamento erasmia-
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no, na combinação subti l e dialéctica entre o affectum e a pietas. Sob 
este aspecto, o E^içureus retomava o Enchiridion, que no capítulo "De 
varietate affectuum", punha em destaque a diferença que ia da manei
ra como o cristão devia encarar os afectos da natureza humana â forma 
como os Estóicos e Peripatéticos o faziam; para estes, escrevia Erasmo, 
tratava-se ou de puri f icar a alma de tais sentimentos perniciosos ou de 
os dominar pela força, em vez de, como sugere tomando a imagem do aur i 
ga socrático, os guiar . Por isso, cada cristão deve conhecer-se a si 
mesmo, e adoptar um ritmo de vida espir i tual adaptado ã sua natureza; 

"Haec ig i tu r est única ad beatitudinem via, primum, ut 
te noris" . 

0 problema não residia só em viver de acordo com as regras de uma f i l o 
sofia piedosa ou uma doeta re l ig io , que poderia conduzir o pensamento 
do cnstao para zonas afastadas do sentimento religioso ou £ietas, como 
lhe parecia ter sido o caminho seguido por alguns dos grandes espíritos 
do Humanismo i ta l iano, mas sobretudo o de fazer prevalecer a ideia da 
afflicitia entre Deus e o crente: 

"Malum appel lo quod d i r imi t ami ci t i am inter Deum et ho-
minem" , 

nessa relação de pai para f i lho que evoca no Epicureus, Dai a importân
cia que, numa enraizada tradição cr istã alimentadora dos movimentos es
p i r i tua is da Renania, atribuía 3 união entre teologia e pietas,ou seja 
a vida esp i r i tua l . Os comentários de Salmos que escreveu, s igni f icat iva
mente situados entre os tempos em que edita o Novo Testamento e a sua 
morte, orientam-se todos para essa zona do mistério espir i tual que é a 
vida do cristão e a historia da comunidade cr istã 3 4 . 

Na verdade, ao falar do Humanismo de Erasmo hã que ter presen
te que ele faz parte de um contexto espir i tual 3 5

; para ele as l i t terae 
sao humaniòres porque permitem ao homem aprofundar a pietas Christiana, 
a qual não se l imita S erudi t io, mas, através da oratio e da precatio, ' 
permite ao homem tornar-se melhor, 

Ora o Epicureus retoma toda esta problemática; sobretudo acentua 
que o desprezo pelas coisas do mundo não devia i r ao ponto de se trans
formar em superst i t io. No fundo, o homem formado na"philosophia Chris-
t i M era o ju iz de si mesmo e da sua pietas e, portanto, da sua fé e das 
suas obras, A justif icação por uma e outras era um negocio da consciên
cia cr is tã , isto e, do homo christianus formado na lei tura e meditação 
que os l ivros proporcionavam. Era através dos l ivros - da le i tu ra , da 
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escrita - que o homem se devia aperfeiçoar ;e Erasmo oferecia-se a si 
mesmo como exemplo de tal aperfeiçoamento, no Cataloguro lucrubationum 
que em 1523 escreveu a pedido de Botzeim 3 6 . 

A orientação espir i tual contida no Epicureus não jogava perfeita
mente com a orientação que João Fernandes dera ãs adaptações a que havia 
sujeitado os Colloque erasmiano. Porquç, portanto, a atitude de publ i 
car o diálogo sem alterações convergentes das que introduzira nos ante
riores? Teria sido porque vislumbrara nos colóquios posteriores as cen
suras sorbõnicas uma mudança de atitude de Erasmo, a revelar indícios 
de sentir uma mais profunda inquietação e até certa culpa na evolução 
das questões rel igiosas, que o teria conduzido a uma modificação de que 
o Epicureus seria o índice 37? Estamos em crer que a resposta deve ser 
«egativa. A visão que o século XVI tinha de Erasmo coincidia mal com a 
imagem do " i t inerár io espi r i tua l " que hoje nos vai sendo habitual nos 
estudos a ele dedicados. Nem sequer e possível determinar com rigor o 
campo semântico de certas palavras, como e o caso de "philosophia", que 
tanto se aplica ã "doctrina Christiana" como a um "modus uiuendî chris-
t ianus". 0 Epicureus testemunha um e outro uso, oferecendo-se como mais 
ura texto em que o pensamento erasmiano se esquiva a par t i r de certos, n í 
veis de aprofundamento 3 8 , um pouco â margem do que era para ele a f igu
ra de Sócrates, £ nesse sentido que, nas declarationes às censuras sor
bõnicas, em mais de um lugar afirma que a discussão anda em torno de pa
lavras mais do que em torno de ideias doutrinárias. 

Z possível que Fernandes fosse levado a coincidir com esta fuga 
erasmiana S definição cr is ta l izante, mas o mais provável ë que, não en
contrando para o Epicureus censuras teológicas do tipo das sorbõnicas, e 
verificando que a edição de 1531 das censuras de Paris não vinha actual i 
zada em relação aos colóquios publicados encretanto, tivesse partido do 
princípio de que tal ausência significava permissão, £ claro que bem sa
bia que os Colloguia haviam sido proibidos pela Sorbonne, roas a verdade 
era que tal proibição, que o dr. Diogo de Gouveia se apressara a comuni
car a 0, João I I I , dizia respeito aos colóquios censurados pelos própri
os teólogos parisienses. Em 1533, todavia, iniciado o concílio de Tren
to , o Epicureus não farra parte daquelas "algùas cousas" que Frei Jeró
nimo de Azambuja encontrara por sua vez no te*to de Coimbra e que acon
selharam a suspender a autorização de venda? Cremos bem que sim, até por
que nele se pressente uma espiritualidade mais centrada na f i in ter ior 
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do que nas obras praticadas de acordo com os preceitos eclesiais Ora 
nao era verdade que tal orientação poderia permitir interpretações pró
ximas ou simplesmente sugestionadoras das doutrinas luteranas? Nio era 
verdade que, a partir de meados do século, os próprios autores espiri
tuais e ate místicos se tornavam suspeitos aos olhos dos censores inqui-
sitoriais, receosos das implicações que os crentes extraíssem da sua 
leitura? Nao sucedera que um espiritual de larga difusão como Tauler era 
posto no índice no seio da Companhia de Jesus cerca de 1580, fundamental
mente pelo aproveitamento que dele fizera Lutero 3 9? 

_ 0 facto é que Fernandes achou que o Epicureus era perfeitamente 
aceitável num corpo de textos destinados ao ensino e ã formação moral 
da juventude; e como ele julgaram tanto Frei Bernardo da Cruz como os 
teólogos que aprovaram a edição. No entanto, um esforço de interpreta
ção era necessariamente exigido nos leitores, para que não confundissem 
o epicurismo que Erasmo identificava com a pietas Christiana, com o sim
ples hedonismo vulgar, de que eram acusados os herejes. Frases como es-
ta: 

"Quod si de veris loquamur, nulli magis sunt Epicurei quam 
Christiani pie viuentes" 

exigiam um cuidado de leitura e ate uma subtileza de interpretação que 
so alguns leitores estariam em condições de fazer. E certo que, pel o"me
nos entre nos e portanto também em Coimbra, o horizonte cultural não es
tava marcado pela presença de ideais epicuristas directamente colhidas 
dos textos. Na verdade, se atendermos S lista bibliográfica de Anselmo, 
nao encontramos publicados no nosso sec. XVI os textos que veicularam 
concepções epicuristas; de Horácio edita-se sõ a Arte Poética, de Séne
ca unicamente tragédias, nada se publica de Plutarco, nem de Sexto Em-
piro, nem de Lucrécio, t certo que de Cícero saem, na tradução portugue
sa de Duarte de Resende, amigo e parente de João de Barros, o livro so
bre a Amizade, os Paradoxos e o Sonho de Cipião; isto em 1531 e num am
biente cultural que não era o de Coimbra. Mais tarde, e por obra dos Je
suítas, publicam-se as Tusculanas, destinadas ao ensino. Mas tudo isto 
nao chega para evidenciar a existência de uma sensibilidade particular
mente atenta a problemática do epicurismo 41, 

Tal não impedia que, dentro da tradição, o nome de Epicuro não 
andasse relacionado com a defesa dos prazeres da vida terrena e, portan
to, fosse sinonimo de algo condenável do ponto de vista eclesial, A tal 
aludia Aires Barbosa na parte final do Antimoria, quando, sem descorti-
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nar o jogo subtil do pensamento erasraiano, contrapunha a condenação do 
apego is coisas mundanas na doutrina cristã ã loucura daqueles que as 
adoravam, venerando Aristipo e Epicuro. Ora a verdade é que Erasmo não 
defendera tal apego, antes o condenara. Mas, e ai começava o que era 
sentido como a ambiguidade - mas também a superioridade - do seu pen
samento, condenava também esse outro apego ã mortificação como modo de 
ascender ãfelicidade espiritual. 

Em Erasmo, e talvez isso tenha cativado João Fernandes, o epicu
rismo identificava-se com o modo de viver em piedade, e esta implicava 
o desapego pelos negócios do mundo. Ao colocar aqui a tónica do seu he
donismo, Erasmo afasta-se da concepção do prazer de Lorenzo Valla, mais 
preocupado com o prazer que provinha ao homem da convivência social, da 
amizade de outros homens, para o que o espírito não devia estar ocupado 
pelos prazeres viciosos 42. Mas no Holandês o conceito de vol uptas tem 
de ser entendido em perspectiva diferente, em sentido evangélico: a bea-
titudo não esta desligada da miséria Christiana, donde resulta a aparên
cia de loucura que, na parte final da Mori a, caracteriza Cristo, E re-
pare-se que Erasmo coloca sob o nome de Epicuro uma doutrina mais espi
ritual que filosófica, afastando-se, deste modo, do programa moral do 
Humanismo italiano, que concentrava as suas atenções e reflexões no cam
po da virtu e da discussão dó honestum. Curiosamente, honesturn 43 ê ter
mo que não se encontra no dialogo. 

Consciente ou inconscientemente, ao deixar intacto o texto do co
lóquio, Fernandes revelou-se intérprete fidedigno do pensamento de Eras
mo subjacente ao Epicureus - . Curiosamente nem sequer interfere em si^ 
tuações que lhe haviam provocado intromissão anteriormente, como sucede 
no passo em que, estando Hedónio a mostrar como a vida tal qual era de* 
finida pelos Estóicos se oferecia "tristem ac miseram",. Espudeu excla
ma: -Noua narras, sed vix credenda" 45, Ora esta frase-f praticamente 
igual a uma do Virgo mtsógamos, e que Fernandes, em situação paralela, 
faz desaparecer , 

Por outro lado, Fernandes mantém a narrativa do mito de Tântalo, 
que Erasmo interpreta aiegoricamente em sentido cristão, relacionando-
-o com a penitencia. 0 editor de Coimbra não se intromete neste passo, 
nem sequer para avivar a distinção entre o pagão e o cristão, quando 
lhe sertã fãctl suhltnhar, por exemplo, a crendice daqueles. Permane
ce, deste modo, a distinção estabelecida por Hedónio entre as promes-
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sas dos pagãos, comandadas pela necessidade, e as dos cristão, tomadas 
na base de que Deus, que não é um irascîvel Jupiter, perdoa os votos 
perniciosos dos mortais com uma única condição: »s1 modo poeniteant"47 
E œrto que no De votis pie susceptis Fernandes deixara já bem vinca- ' 
do que o cristão devia tomar os seus votos com prévia deliberação, mas 
esse colóquio ficava muito no princípio do livro e, alem disso, não 
introduzia a problemática da penitência na perspectiva da felicidade 
cr is ta . 

Nao interferindo no texto, Fernandes toma-se acompanhante de 
Erasmo nesta matéria; e acompanha-o deixando salientar como o cristão 
pode sempre «acorrer â penitência para evitar a necessitas que as le is 
da vida terrena lhe impõem. 0 próprio tom salmõdico e penitencial com 
que o colóquio - e com ele o Opus - termina acentuava essa pietas 
C h r i S t 1 a n a q u e Fe™»ndes evocara na carta-prefácio ao cardeal D. Henri-
que. 

Mas - e aqui novas dificuldades surgiriam - acaso a linguagem 
com que aï a imagem do homo peccator é esboçada seria pacificamente 
aceite, quando posta em paralelo com o que se encontrava em outros t ra 
tamentos desse largo tema? Não recordavam estas últimas palavras do diá
logo 

"Miserere roei Deus secundum misericordiam tuam" 
as que o Holandês ter ia proferido no le i to de morte 4 8 ; 

"0 Jesu, misericórdia; Domine libera me; Domine misere
re mei" ? 

E, no entanto, não faltava ao Epicureus essa inspiração contemplativa 
que uma l i teratura esp i r i tua l , mais acessível porque escrita em língua 
vulgar, sugeria aos le i tores: 

"y quien soy yo, v i l gusanillo de la t i e r ra , para que 
siendo tú eres Dios de tan alta majestad, hagas tanto 
caso de mï?" , r 

como perguntava o místico franciscano Fray Diego de Estella? 
0 Epicureus f icava, portanto, no l imiar ou no termo de um proces

so de meditação cristã? Talvez só cada le i to r pudesse responder por s i -
mas para Erasmo tudo leva a crer que traduzia a via pela qual o cristão 
devia caminhar para a vida eterna. Nesse sentido, o Epicureus tinha 
dentro do Opus Colloquiorum, um oposto; o colóquio OpulentTa sórdida 
onde se pínta uma austeridade de vida que assumia aspectos bestiais e 
inumanos, a par da ígnorâr,cia e da superstição. Eis o que não convinha 
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ao cristão. 

Posto isto, uma pergunta se põe: mostrando-se João Fernandes tão 
conservador de um texto marcado por uma esta mensagem espiritual, que 
lugar terá ocupado a sua edição dos Colloquia na cultura portuguesa do 
sec, XVI? 

Não será fácil responder, pois cremos que , que admitir que a 
sua difusão foi demasiado limitada para supormos um impacto suficiente 
a ponto de lhe atribuirmos alguma responsabilidade na permanência de 
Erasmo nessa cultura a partir de meados do século. 

Em primeiro lugar há que assinalar que as marcas dos Colloquia 
na literatura portuguesa tendem a centrar-se em anos bastante anterio
res aos desta edição de João Fernandes. Em 1532 João de Barros referi a-
-se aos colóquios erasmianos como suficientemente divulgados 51 e conhe
cidos para já não constitui rem novidade alguma, o que testemunha a sua 
corrente leitura entre nós, num momento em que Erasmo ainda não havia 
dado a última versão do seu Opus Colloquiorum. Por este motivo, podemos 
legitimamente suspeitar que Barros se referia ãs versões castelhanas de 
alguns desses diálogos. 

Por outro lado, é inegável que na obra vicentina é possível en
contrar sugestões de leituras de Erasmo. Não se trata sõ da figura do 
frade, já de si suficientemente tradicional na sátira, mas ainda de ou
tros pontos em que a proximidade parece mais palpável. Um deles ë a Ro-
magem de agravados, sobre a qual já foi chamada a atenção 52. Represen
tada em 1533, á Romagem oferece uma característica estrutural que se 
encontra também no Encomium Moriae, e cuja explicação devemos procurar 
não propriamente numa influência da declama tio erasmiana, mas no facto 
de que ambas as obras, a de Gil Vicente e a do Holandês, entroncam numa 
mesma tradição anterior. A Romagem é, como a Morta, um cortejo que des
fila perante o espectador, ou mais rigorosamente, perante a Loucura no 
caso do Encomium, perante Frei Paço, no caso da Romagem, 

No entanto o que fere a atenção ao ler-se o texto vicentino ê a 
implícita sátira a impietas que percorre toda a peça, colocada na boca 
de várias figuras, a começar pela vilão João Mortinheira: 

"Porque a pessoa agrauada 
nam lhe rege a devacam 

Fr, Paço De que te queyxas, vi Iam? 
Vilão De Deos, que he cousa prouada 
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que me tem grande tençam" 
Sõ a ignorância explicava, em perspectiva erasmiana, esta atitude do vi
lão e, se atendermos ã função moralizante que toda a representação com
portava, mormente quando, como esta, se integrava num momento natalício, 
devemos interpretar o seu significado a níveis diferentes, de forma que 
sobressaia a dialéctica condenação de atitudes como as de João Mortinhei 
ra. A rainha D. Catarina, a quem a peça foi representada, não repugnaria 
que a "leitura" do texto se centrasse sobre a necessária condenação da 
submissão ãs leis da natureza, sem qualquer referência ã paciência com 
que o cristão as devia suportar. Recorde-se que D. Catarina trouxera do 
ambiente da corte de seu irmão Carlos V uma orientação espiritual e de-
vocional influenciada também por leituras erasmianas; e note-se ainda 
que, uma vez em Lisboa, protegeu o impressor Luís Rodrigues, que editou 
a versão castelhana do Enchiridion entre nós. É por isso que os "agra
vos" ouvidos ao longo desta peça devem ser entendidos em contexto refe
rencial apropriado, isto ê em sentido cristão; trata-se de uma "romagem 
de agravados" no sentido alegórico de vida terrena - e por aqui á Ro
magem emparceira com outras peças representadas em momentos natalícios, 
como o chamado Auto das Barcas - tal qual a levavam os que procuravam 
viver em única obediência ãs leis do mundo terreno 54, E por isso que, 
na parte final da peça, a atitude das pastoras contrasta com a das figu
ras anteriores, pondo a questão do matrimónio, em termos que, em certa 
medida, são erasmianos. 

Na verdade, nesta peça encontram-se vários pontos de possível con
tacto com trechos de Erasmo. Não se trata só do paralelismo oferecido por 
alguns versos, como 

"Por isso quero fazer 
este meu rapaz dirgeyja 
nam com deuaçam sobeja 
mas porque possa viuer 
como mais folgado seja" . 

que nos transportam ã zona da crítica erasmiana aos que buscavam a vida 
religiosa "ut suauius uiuant" ; trata-se também de certa vizinhança 
mais próxima <los colóquios matrimoniais, aproveitada para a carica-
turização dos enamorados: 

"Quando falo, estou calado 
quando estou, entonces ando 
quando ando, estou quedado 
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... 57 
Não sey se sey o que digo 
que cousa certa nam acerto* 

onde está ainda presente a sátira a linguagem petrarquista do amor. Mas 
frases como 

"Ella pedia mosteyro 
Cp 

agora querse casar" 
ou ainda aqueles versos com que Girai da zomba da linguagem amorosa de 
Frei Paço, que se definira antes como "morto": 

"Digo que sam tam medrosa 
dos mortos livrenos Deos 
que nam creo à morte vossa. 
Se morto, como falaes?" 

que evocariawfacilmente a exclamação de Maria no Proci et Puellae: 
"An te loquuntur examines?" , 

podiam ser susceptíveis de provocar nos leitores da época, mormente na 
corte, relacionações com leituras dos Colloquia, em especial dos tradu
zidos para castelhano. 

A par disso, a Romagem de agravados inclui ainda alusões satíri
cas ã vida monástica, com especial incidência no caso dos mosteiros fe-
mini nos : 

"Padre éramos claustraes 
e fazem nos de obseruancia 
e pêra sempre jamais" , 

em clara referência a casos como o do mosteiro de Lorvão; os próprios 
cartuxos não escapam: 

"E os padres verdadeyros 
Cartuxos de sancta vida 
apanham me os traeuesseyros 
com mais yra que os rendeyros" , 

Num outro ponto o paralelismo entre a peça vicentina e alguns di
álogos também fere a nossa atenção, como sucede na descrição dos mari
dos que, lamentam-se as pastoras, "nossas mãys e nossos pays/nos trazem 

cq 
(,..} tanto contra nosso geyto" , a qual recorda a figura do marido 
imposto ã força ã jovem no Coniugium impar. 

Mas todas estas possíveis mas ténues marcas erasmianas em Gil 
Vicente terão de se atribuir a um contacto com o texto original dos Col-
Joqjjia? De forma alguma se pode hoje invocar a ignorância do latim por 
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parte de Gil Vicente como argumento impeditivo ao seu conhecimento dos 
diálogos erasmianos em alguma edição original 64. No entanto, não deixa 
de ser certo que os ecos erasmianos que a Romagem de agravados mais abun 
dantemente nos oferece provêm de um conjunto de colóquios traduzidos pa
ra castelhano, como foi o caso do Proci et Pue11ae e o Abbatis et Erudi-
tae,donde poderão provir os versos: 

"e nam sey conjecturar 
como se pode assentar 
mi tara em cabeça dasno" , 

em directa alusão â ignorância do clero, que o abade do diálogo erasmia-
no exemplificava, ao gabar-se de que não possuia l i v ro algum. E no entan
to o último verso acima transcr i to, se foi na verdade tomado dos Collo-
qjna, poderia provir da versão lat ina o r ig ina l ; o texto castelhano d i 
zia: 

"Magdalia. Mejor dijeras que la mitra ai asno, que se 
Cf f ~ 

asienta peor." , 
enquanto o texto latino era o seguinte: 

"MAGDALIA. Atqui negare non potes quin magis quadrent 
clitellae boui, quam mitra asino aut sui" 67. 

0 sentido e o mesmo, mas não a forma do discurso. 
Contudo o Triunfo do Inverno poderá apontar para um contacto de 

Gil Vicente com o texto latino dos Colloguia 68. Realmente os traços 
erasmianos que Õ possível pressentir nessa peça, na cena da invocação 
dos santos pelos tripulantes do barco em pleno naufrágio, embora pare
çam ainda mais tenues do que outros atrás indicados, não deixam de evo* 
car passos do colóquio Naufrágium, que não chegou a ser traduzido para 
castelhano no conjunto das versões feitas na década de vinte; deste mo
do, a ter que se atribuir ao colóquio de Erasmo a sugestão do tratamen
to do tema, então temos de pensar na leitura do texto latino por parte 
de Gil Vicente, 

Outros textos, porem, da literatura portuguesa revelam a influ
ência dos Colloguia de Erasmo, se bem que talvez não se possa falar em 
fonte directa a propósito de todos. 0 tópico do apaixonado que se diz 
morto na presença da rapariga mas com ela dialoga, que Erasmo aprovei
tou no Proci et Puellae, foi utilizado por outros autores de teatro, 
como António de Lisboa, no Auto dos dois ladrões, conforme já foi assi
nalado , Jorge Ferreira de Vasconcelos utilizou-o também na Eufrosi-
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Mas serão estes elementos suficientes para provar um largo conhe
cimento do Opus Colloquiorum nos meios portugueses? Talvez não. Recorde
mos que as notícias sobre os Colloquia nas bibliotecas quinhentistas são 
relativamente raras, o que de forma alguma signif ica necessariamente qje 
não existissem. Acontecia que, como l i v ro proibido, os Colloquia seriam 
mais resguardados das vistorias inqu is i tor ia is , quando existissem. No 
entanto, hã que reconhecer que as noticias mais concretas a respeito da 
posse e lei tura dos Colloquia entre nos vim-nos de Coimbra, isto é de 

71 m meio escolar: e Diogo de Murça, que os possuia , e João da Costa, 
72 que os teve e certamente leu . 

Mas corresponderia a lei tura dos Colloquia após 1536 ã difusão 
que João de Barros e Aires Barbosa testemunham para alguns anos antes 
da morte do Holandês? Poder-se-á dizer que a sorte dos Colloquia par t i 
cipa da divulgação de outras obras erasmianas nos anos que se seguiram 

73 a morte do seu autor ? Nao vemos como sustentar a hipótese, Nao nos 
espantaríamos que surgissem notícias da existência de um ou outro exem
plar do Opus na l i v ra r ia de alguma alta personagem. Pois não existiam 
os Colloquia na l i v ra r ia de Fi l ipe I I ? Mas, em contrapartida, nem 
eles nem outra qualquer obra erasmiana estava presente na l i v rar ia do 
P. Francisco Suarez, apesar de nela existirem obras espirituais de B1Õ-

75 s io , Tauler, Tritemio 
Por outro lado, os Adagia, os Apotegmata, o De Copia, o De cons-

cribendis Epistolis continuaram a ser usados frequentemente, tanto nos 
meios escolares, como em outros círculos cultos. Trata-se, porem de uma 
util ização mais pontual, ãs vezes de carácter f i ïo logico ou, como no ca
so dos teólogos, exegetico. Frei Heitor Pinto recorreu aos Adagia, ser-

~ 7fi — — 
vindo-se provavelmente de alguma edição aprovada , Mais tarde ainda, 
Amador Arrais, referindo-se a "hum Opúsculo de Erasmo da preparação pa
ra a morte", editado em versão castelhana em 1556, adere ãs condenações 
anti-erasmianas mais radicais, acusando o Holandês dos defeitos t rad ic i 
onais de escritor apressado e f lutuante, que 

"Praguejou dos Santos da terra & dos ceos, & foy inconsi
derado & pouco pio em suas censuras" « 

Mas que signif ica isto para a questão da lei tura dos Colloquia 
entre nos? Confessemos que nada ou muito pouco. Será que não houve apro
veitamentos doa diálogos de Erasmo? Ê evidente que a ausência de edições 
portuguesas, exceptuada a de João Fernandes em Coimbra, e de traduções, 
ao invés do que sucedera em Castela, se não pode signif icar a ignorância 
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de sectores do publico leitor relativamente aos Colloquia, leva-nos, con
tudo, a duvidar de uma larga difusão do Opus entre nós a partir de meados 
do século. 

Por outro lado não podemos perder de vista que as versões vulga
res teriam maior difusão do que os textos latinos, particularmente as 
castelhanas, pois, como se justificava o tradutor dá Primera parte de 
las sentencias, 

"Aceptose este lenguage no por mejor mas por mas gene
ral, y porque los otros son particularmente de los suyos 
y este quasi es tan propria a los agenos como a los 
suyos" 78. 

Frei Tomé de Jesus poderia ser um exemplo» Os Trabalhos de Jesus foram 
já* estudados com o propósito de se evidenciar que contem varias utiliza-
- 7 9 -
coes dos Colloquia , Afigura-se-nos, todavia, que os resultados nao 
serão tão evidentes como foram apresentados; os paralelismos estabeleci
dos não permitem concluir com segurança que, no caso de os Colloquia te-

80 
rem realmente existido na livraria de Francisco da Costa em Marrocos , 
Fr. Tomé de Jesus os consultou assiduamente para os utilizar na redacção 
dos Trabalhos. E se o fez, serviu-se dos colóquios traduzidos para cas
telhano, e não dó Opus Coiloquiorum. Na verdade, todos os passos evocar., 
dos para fonte de outros dos Trabalhos foram retirados das versões cas
telhanas e não de uma edição em latim. Pelo menos Tomé de Jesus não se 
serviu da edição de João Fernandes: um passo do Conuiuium reiigiosum, ci
tado como eco dos Colloquia nos Trabalhos, não faz parte do texto edita-

— ^ 
do em Coimbra . Uma pergunta nos parece legítima, a propósito desta 
utilização de Erasmo nos Trabalhos de Jesus: não se dará" o caso de muito 
do que parece de marca erasmiana provir de leituras não propriamente era£ 
mi anas, mas de autores religiosos que, antes e ao lado de Erasmo, percor-

- 82 
rem a mentalidade espiritual dos séculos XV-XVII ? Basta notar que o 
Cristo de Tome de Jesus esta muito longe do de Erasmo. 

Isto de forma alguma significa que em certos círculos Erasmo não 
fosse lido e meditado, para além da utilidade que dele se fazia no ensi
no. Jorge Ferreira de Vasconcelos, que não deixa de se fazer eco de um 
ou outro tópico colhido na leitura dos Colloquia — o que poderia não 
ser difícil no ambiente escolar de Coimbra — parece coincidir com Eras
mo mais numa espécie de fidelidade implícita ã sua mensagem, do que pro-
priamente na imitação de aspectos formais t Mas se isto permite vislum
brar um horizonte cultural em que as leituras de Erasmo eram possíveis, 
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não ë suficiente para alicerçar com segurança um panorama da leitura dos 
Colloquia em tempos em que estavam proibidos pelos índices inquisitori-
ais. Aliás não é absolutamente necessário recorrer ao Holandês para ex
plicar certos passos ou opiniões de autores portugueses. A crítica do 
comportamento dos frades, do abuso das discussões escolásticas,da supers^ 
tição que valorizava excessivamente o mundo exterior eram tópicos de uma 
literatura espiritual anterior ao próprio autor do Enchiridion e da Con-
fabulatio pia. Alem disso, nesta área da literatura religiosa as influên
cias são as mais das vezes difusas: o que parece erasmismo pode encobrir 
outros filões doutrinários, enquanto, por outro lado, o radicalismo em 
que a mentalidade religiosa da Europa se dividiu a partir de meados do 
século permitia que as suspeitas de uma espiritualidade demasiado centra
da na valorização do "homo interior" conduzissem ã condenação ou a proi
bição por parte das autoridades censórias. A história do erasmismo na se
gunda metade do século, para a qual já foram adiantados alguns estudos 

84 ~ i-
importantes , não coincide, porém, necessariamente com a história da 
religiosidade. Os Colloquia editados em Coimbra serão disso um exemplo. 

Na verdade, a edição de João Fernandes não entronca facilmente 
nessa linha do erasmismo relacionado com a sensibilidade religiosa e a 
espiritualidade, como sucedera em Castela. Diferentemente, faz parte da 
história do ensino e, portanto, da história do Humanismo em sentido mais 
restrito: o ensino das humanidades. Deste modo, os Colloquia de Fernandes 
nada terão a ver com as versões castelhanas, que ele poderia ter conheci
do em Alcalã de Henares quando ai estacionou. 

A adaptação dó Conuiuium religiosum exemplifica claramente a fal
ta de concordância entre a versão castelhana e o texto coimbrão. No pas
so em que um dos figurantes interpreta a frase de Paulo, I ad Corinthics, 
6, 12, "Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt" , o tradutor cas
telhano apresenta uma versão um pouco mais longa do que a que correspon-
de ao texto latino , E enquanto mantém a alusão ao desprezo erasmiano 
por autores como Duns Escoto, o editor de Coimbra apressa-se a substituir 
o trecho, desviando o leitor de tal crítica contra a teologia escolãsti-87 ca , 0 mesmo sucede no passo em que se levanta a questão de que alguns 
espíritos da antiguidade pagã pudessem ser considerados dignos de se in
clui rem entre o número dos santos, devido ã elevação moral da sua vida 
e pensamento; é o momento em que Erasmo escrevia "sancte Socrates, ora 

QQ QQ 
pro nobis" , Ao contrário do tradutor castelhano , Fernandes mante
ve esta frase, embora logo de seguida substituísse o passo original; por 
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seu lado o tradutor castelhano omite a frase referida, e alarga-se so
bre o exemplo socrático da atitude perante a morte 9 0 . 

Não ba concordância entre uma e outra adaptação dos Colloquia. 
Na realidade, os objectivos de um e outro adaptador eram diferentes, as
sim como eram distintos os cr i tér ios de le i tura de um e outro publico. 

Os Erasmi Colloquia ad meliorem mentem reuocata eram um produto 
do ambiente humanista de Coimbra. Destinavam-se ao ensino e nisso se man
tinham f ié i s ã uti l idade original da obra erasmiana. Não quer isto s igni
f icar que não pudessem, para além disso, veicular ideias e temas para ou
tras zonas de sensibilidade e da mentalidade. Mas para tal haveria que 
encontrar elementos comprovativos de que, apôs fevereiro de 1553, a edi
ção de Fernandes circulou com a permissão inqu is i to r ia l . A notação "non 
prohibentur" registada no exemplar de Évora, único conhecido hoje, parece 
sugerir que, pelo menos em algum momento, o l i v ro pôde se l ido ; a não ser 
que tal anotação seja anterior ã própria carta do Cardeal de 22 de feve
re i r o . . . Mas durante quanto tempo fo i isso possível? 0 facto de o mesmo 
exemplar apresentar legível o "pertence" "palácios" pode, por outro la 
do, permitir que se suponha que a sua util ização se fez num circulo res
t r i t o , que poderia ter sido o do próprio cardeal D. Henrique. 

Se atentarmos, todavia, nos traços de util ização que o mesmo 
exemplar conserva,verificaremos que foram mais as formulae que prenderam 
a atenção de algum le i to r que se serviu do exemplar. Diálogos como o Epi -
abreus, com toda a mensagem erasmiana da"philosophia Christiana" terão 
interessado menos? 

Concluindo: a edição de Coimbra será um documento tardio do eras-
mismo peninsular? Podemos responder de duas maneiras. Positivamente, se 
considerarmos o erasmismo peninsular em função da situação castelhana da 
década de t r i n t a ; negativamente, se atentarmos na situação conimbricense 
de meados do século. Como o Index publicado por Vaseu, dir-se-ia que os 
Colloquia editados por Me. João Fernandes pretenderam aparecer no momen
to devido da reforma do ensino das Humanidades em Coimbra. Foram realmen
te util izados nesse contexto? Não o sabemos, Serviu-se deles o próprio 
João Fernandes nas lições que, depois de afastado de Coimbra, foi minis
trar para Vila Viçosa? Também não sabemos, E se alguns sinais poderão 
ser interpretados como prova de uma efectiva circulação desta edição, 
deve-se duvidar de que tivesse sido largamente difundida. 0 seu impacto 
na cultura portuguesa terá, por isso, sido muito reduzido; ã distância 
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dos séculos parece mesmo nulo. 

j 

. j 
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CAPÍTULO VII 

Critério e metodologia seguidos na apresentação do texto da edição dos 
Colóquios de Coimbra - Justificações e esclarecimentos. 

0 texto dos Colloquia ad meliorem mentem reuocata que adiante 
apresentamos em volume separado não e, conforme ficou já explicitado, o 
texto do Opus Colloquiorum familiarium de Erasmo na versão final de 1533. 

Partindo do principio de que João Fernandes necessariamente se 
socorreu de uma edição completa do Opus, procurámos utilizar alguma que 
respondesse aos dois requisitos seguintes: oferecer o texto completo de 
1533, e ter sido feita ainda em vida do próprio autor. E certo que este 
último ponto não seria absolutamente determinante dos resultados a obter 
na confrontação dos textos, visto que as condições jã apontadas, referen
tes ao modo como os Colloquia foram aparecendo a público, não permitiram 
determinar a edição a que realmente Fernandes teve acesso, deixando-nos 
na suspeita de que utilizou alguma não revista pelo autor antes de 1536. 
Sobre ela, conforme julgamos ter posto em destaque, Fernandes elaborou 
uma adaptação do texto tendo como padrão normativo as Censuras da Sorbon-
ne aos Colloquia . 

Nestas circunstâncias, o objectivo que deveríamos atingir teria 
de assentar em dois pontos: 
1 - em primeiro lugar a fixação do texto oferecido pelo único exemplar 

actualmente conhecido; 
2 - em segundo lugar a apresentação dos passos em que a edição de Coim

bra revelasse intervenção particular, tendo em conta os trechos que: 
a) não eram documentados nas edições consultadas; 
b) não vinham registados no aparato critico da edição ASD. 

Para a prossecução desta metodologia baseámo-nos na edição quinhentista 
impressa em 1533 em Lião, que identificamos por "1533"; na edição seis
centista impressa em Leide em 1536, que oferecia a particularidade de pu
bl icar pela primeira vez a Coronis apologética e que referenciamos por 
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"1636"; na edição setentista de Clericus, indicada, como e usual, por 
"LB"; e na moderna edição crítica de 1972, assinalada por "ASD". 

0 processo que adoptámos consistiu em fornecer em roda pé o tex
to de 1533 para todos os casos em que o de Fernandes se revelava diferen
te, ou por omissão ou por substituição, mas tendo sempre presente as in
dicações criticas de ASD. Para referenciação mais fácil, indicamos sem
pre a paginação dos passos em ASD; em dois ou três casos, porém, ficava 
patente que Fernandes não podia ter seguido a lição registada por 1533, 
pelo que, embora a fornecendo por se tratar de trechos importantes, não 
os assinalámos como exemplo de intervenção do editor de Coimbra. Todavia, 
a extensão dos colóquios omitidos por João Fernandes desaconselhou que 
os oferecêssemos no nosso volume, visto que são facilmente consultáveis 
em outras edições; da mesma forma procedemos para o caso dos dois diálo
gos totalmente refundidos na edição coimbrã. 

A par disto havia que adoptar um processo que desse conta ao lei
tor dos pontos e da natureza da intervenção desta edição. E como a actua
ção do editor consistiu em omitir, substituir e acrescentar trechos, re
corremos ao seguinte critério de siglas convencionais: 
1 — (...) para as omissões; 
2 - sublinhado para as substituições; 
3 - t ... t para os aditamentos. 
Em roda pé vai ainda explicitado o tipo de cada intervenção, mediante as 
indicações seguintes: om para as omissões, mut para as substituições, 
add para os acrescentos. Tanto estas siglas como algumas pequenas frases 
necessárias a esclarecimentos ocasionais, como era a indicação dos passos 
que no exemplar eborense estão sublinhados ou assinalados ã margem, são 
apresentadas em latim, por havermos considerado que, um texto tão raro e 
que algum interesse poderá oferecer aos erasmistas em geral, seria mais 
prático recorrer a essa língua. 

Editar modernamente um texto do século XVI, mesmo quando impres
so, não é tarefa fácil. Ao editor actual impõe-se uma actuação que satis
faça a dois objectivos; apresentar um texto facilmente legível, por um 
lado, e por outro, mormente em casos em que, como o nosso, os exemplares 
são raríssimos, manter o mais possível as suas características e a indi
vidualidade tipográfica. Para além disso, tem o editor que levar em con
sideração que uma dada ortografia tendia a registar uma dada pronúncia, 
facto que é muito mais sensível nos textos manuscritos. 
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No caso do latim, muito mais do que no do grego, o problema com-
plica-se quando tomamos em consideração que a pronúncia estabelecida pe
la filologia moderna não coincide com a usual no tempo do Humanismo. E 
preciso levar em conta que o movimento de renouatio do Humanismo não se 
limitou ã edição e comentário filológico dos textos. 0 sentido de elegan-
tia que Valia encontrou no latim e que Vives achava de tal forma perfei
to que o considerava a língua a mais apropriada para funcionar como lín
gua universal e quase natural do género humano, implicava também a renoua-
tio da sua pronúncia; mas restauração da pronúncia não propriamente no 
sentido que a gramática comparada permitiu fixar no séc. XIX, antes no 
sentido de reencontro com uma pronúncia liberta das "corrupções" que as 
línguas haviam introduzido no modo de articulação dos fonemas latinos. 
Erasmo prestou particular atenção a este problema no De recta Lati ni Grae-
cigue sermonis Pronuntiatione Dialogus 2. Pronunciar de forma correcta os 
fonemas das línguas antigas, isto é o seu sermo, implicava, portanto, pôr 
de parte os modos de articulação condicionados pelos sistemas linguísti
cos das línguas vulgares. Erasmo demora-se em fornecer exemplos dessa in
terferência, ilegítima a seus olhos, no latim, que interpretava como re
sultante da ignorância , Daí que a renascentia do sermo das línguas exi
gisse um esforço tão árduo e perseverante que se tornava necessário come
çar desde cedo a ensinar aos jovens o modo correcto de as pronunciar. Nes 
te sentido, o De Pronuntiatione é bem um capítulo do De Pueris ... Tudo 
isso para que um dia se pudesse chegar ã situação em que 

"apud Britannos aut Batavos pueri Graece garri rent Grae-
cis epigrammatiis non infeliciter luderent" 4; 

quando esses povos mais afastados do núcleo da lati ni tas atingissem tal 
nível de competência, então a renascentia teria sido alcançada na simpli-
ç U a s , que as segundas intenções de Erasmo contrapunham a ostentatio dos 
ciceronianos e, em particular, dos humanistas italianos. 

A questão do pronúncia não era, portanto, dispicienda 5, Como 
nos parece que não será para o editor actual o problema do critério or
tográfico a seguir na transcrição dos textos humanistas. 

Pelo ficou exposto, afigura-se-nos que nem sempre será aconselhá
vel a adopção de uma ortografia que obedeça ãs normas utilizadas para o 
latim clássico, Poder-se-ã objectar - e num plano estritamente filológi
co parece-nos legítimo fazê-lo - que a ortografia clássica pode e deve 
ser utilizada para a transcrição de textos humanistas do Renascimento, 
bastando para tal uma nota previa esclarecedora do método adoptado. To-
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davia, e apesar do valor deste argumento, julgamos que vai certa distân
cia entre os objectivos que norteiam a apresentação moderna de um texto 
literário latino e a apresentação de um texto humanista em latim. Em pri
meiro lugar, a ortografia latina reporta-se a um dado estado linguistico, 
ao mesmo tempo que testemunhava uma dada tradição, como sucede com todas 
as ortografias; a ciência moderna reconstituiu-lhe as normas através de 
documentos em larga medida epigráficos, anteriores ãs mais antigas ver
sões manuscritas (e ãs vezes só impressas...) dos textos hoje conhecidos. 
Em segundo lugar, o humanista que publicava um texto no Renascimento, 
alem de dispor de pouco mais que dos trabalhos dos gramáticos antigos, 
tinha atrás de si toda uma forte tradição ortográfica que passara dos ma 
nuscritos para os primeiros anos da tipografia, por um lado, e por outro, 
sentia a necessidade de a abandonar em tudo quanto sugerisse ou ambigui
dade de leitura (como sucedia em certas abreviaturas que os leitores iam 
perdendo o hábito de decifrar) ou pronúncias corruptas do latim porque 
marcadas pelos modos de realização das línguas vulgares. Em terceiro lu
gar, um texto humanista não era já para o leitor unicamente a realização 
oral do discurso, mas o aspecto visual que a mancha tipográfica oferecia. 
A individualidade de uma edição dependia em larga medida da individuali
dade técnica - e artística - do próprio inpressor: Aldo Manúció não 
era Froben, como João Fernandes não era Luís Rodrigues, E os irmãos Tre-
chsel, que imprimem a edição de 1533 que utilizámos, não seguem os cri
térios de ortografia do latim de Froben, sem que por isso tivessem, com 
certeza, ideias distintas sobre a pronúncia correspondente. 

A verdade é que ao longo da primeira metade do see. XVI se gene
ralizou uma ortografia latina que se diferenciava da utilizada na tradi
ção medieval dos manuscritos e até dos incunãbulos. Foi essa ortografia, 
normalmente utilizada nas impressões quinhentistas e adoptada por João 
Barreira e João Alvares nas suas edições conimbricenses, que optámos por 
manter na apresentação do texto dos Colloquia expurgados por João Fernan
des. Mas uma outra razão pesou nesse sentido: o facto de se tratar de um 
texto conhecido por um único exemplar, cujas características importava 
conservar o mais possível. Por isso mesmo mantivemos a diferença de orto
grafia que se nota entre os trechos preliminares e o texto dos Colloquia 
a qual consiste essencialmente em empregar sempre JJ em posição inicial, 
quando o normal seria o _v, 

A ortografia latina do see. XVI diferia da actual pela utiliza
ção da letra v̂  em posição inicial e da letra u em posição medieval 
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(vniuersitas), fosse com valor consonântico ou vocálico, e em ortografar 
sempre !_ para o caso do ±. E sabido que a diferenciação pratica hoje cor 
rente se tornou hábito com Pierre de la Ramée. 

Além destas características usuais na época, a edição de Coimbra 
mantém-se também f i e l ao costume de ortografar j j s ou i j j conservamos 
esse traço, que nos pareceu inócuo e que distingue também os trechos 
in ic ia is do texto dos Colloguia. 

Problema mais complexo relacionava-se com a transcrição de cer
tas ortografias que não eram mantidas sempre ao longo das páginas. Era 
o caso de termos do vocabulário, como Deus, Dominus. F i l i us , Pater, Ec-
ç les ja , Euangelius, Spir i tus, que aparecem com minúscula oir com mai
úscula; na peugada de ASD, ortografãmos sempre com maiúscula. 0 mesmo 
sucedeu quanto a Lati nus,Románus, Graecus, Hebraecus e Christianus, que 
é normal no sec. XVI não só em textos latinos como ainda em vulgares. 

Mas se destes casos não decorriam consequências que se re f lec t is 
sem no plano da pronúncia, o mesmo não sucedia noutros casos em que po
deria ter que se escolher entre uma ortografia etimológica e uma outra 
que se aproximasse mais da pronúncia corrente. Era o caso do modo de or
tografar o ditongó ae por e e do grupo t i -por c i - . Tratava-se, apesar 
de tudo, de dois casos dist intos, visto que o segundo estava mais f ixa
do na tradição l inguíst ica e ortográfica do que o primeiro. Por isso 
optámos por subst i tuir a ortografia de e por ae nos casos em que ela se 
impunha, quer porque nem era a mais usual no texto de Coimbra, quer por
que poderia originar ambiguidades de le i tu ra , como seria o caso de Lati -
ne com valor adverbial ou adjectivo, ou equus por aequus; da mesma for
ma que substituimos quoguae por quoque . Todavia, no caso de t i - ver i -
fica-se que a regra do texto era ortografar cjN, pelo que não intervie-
mos, mantendo ainda alguns raros casos em que se regista a forma t i - , E 
assim é que optámos por deixar f icar i n f i c io r 7 por i n f i t i o r , pois que o 
contexto impedia a confusão com i n f i c i o . 

E preciso ter em consideração que o latim humanista, apesar dos 
esforços de renovação ciceroniana, não podia cingir-se ao vocabulário 
clássico, perdendo toda a profunda modificação que o Cristianismo e a 
Idade Media produziram em vários níveis dessa língua. Para pessoas co
mo Erasmo, o latim era de facto uma língua viva, usada tanto na fala co
mo na escr i ta, porque era ainda o meio de comunicação mais rápido e 
mais eficiente nas polemicas em que o próprio indivíduo se empenhava, 
as vezes tão profundamente que terminava no cadafalso ou na fogueira. 
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Esse latim devia muitas vezes mais ao dos escritores da Patrística do 
que ao de Cícero, e não foi sem motivo que a polemica levantada pelo 
Ciceroni anus se revelou tão áspera. Resolvemos, por isso, também não in 
tervir em mais este aspecto da ortografia quinhentista que a edição co
imbrã dos Colloquia documenta; assim, mantivemos sylua, charus e chari-
tas, syncerus, autor e author quando surgiam no texto e porque eram cor
rentes na época. Por esse mesmo motivo os editores de ASD também assim 
procederam. 

De igual modo conservamos as formas quum e quur a par de cum e 
de cur, visto que a tendência geral era para empregar quum com valor con-
juncional é quur nas interrogações directas. No entanto, ortografias 
ocasionais como suppremus foram corrigidas . 

Certo número de formas oferecidas pela edição de Coimbra revela
va acomodação da pronúncia latina a normas provenientes da língua vul
gar, coisa que o Holandês condenara no De Pronuntiatione. Era o caso de 
imprimis por in primis, impedes por in pedes, impuellam por in puellam, 
panuosus por pannosus, casos que houve que substituir, pois que se tor
navam extravagantes para o leitor actual. Um ponto houve, todavia, em 
que mantivemos a forma de Coimbra, em contraste com o que vinha abonado 
nas demais edições consultadas. Tratava-se da forma mercare, que apare-, 
ce na parte final dó Charon, em vez de mercere, abonada nas restantes 
versões. Se bem que estejamos convencidos de que mercare pode resultar 
da influência do português mercar, a verdade e que mercere não vem abo-

- 9 ——-—— 
nada nos dicionários . De igual modo respeitámos a forma confessario 
que surge num aditamento de João Fernandes , apesar de não figurar nos 
dicionários modernos, mas porque vem abonada no Dictionarium Latino Lu-" 
sitanicum de Jerónimo Cardoso, onde é traduzida por "Ho cõfessor q ouuue 

11 
peccados , que e realmente o significado que tem no texto. 

Para além destes aspectos de pormenor, que vão assinalados no vo
lume do texto, fomos obrigados a intervir em formas que eram manifestos 
erros ou gralhas tipográficas, completando, deste modo, o trabalho de 
correcção das erratas, que por sua vez vão assinaladas no aparato criti-

1 ? co. Tais casos consistiam ou na falta de uma linha do texto , ou em 13 
tipos invertidos , ou em defeitos de composição resultantes de trocas 

14 -i c 
de linhas ou da junção incorrecta de caracteres . 

Um outro aspecto que exigia a intervenção do editor actual eram 
as abreviaturas. Uma disposição mais clara do texto obrigava a que dis
tinguíssemos devidamente os diálogos; seguindo o processo de ASD e de 
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Thompson na sua tradução inglesa, transcrevemos os nomes próprios dos 
interlocutores em maiúsculas e por extenso. Quanto a outras abreviatu
ras normalmente usadas na época, foram desdobradas sem indicação do lo
cal onde tal se verificava; assim: 

grãm = gratiam 
ë = est 
rõnale = rationale 
rõnê = rationem 
spurn = spin" turn 
hois - hominis 
hoïes = homines 
oTa = omnia 
sctiis = sanctus 
orõnê = orationem. 

Além disso, substituimos o t i l por m ou n, onde tal se impunha* No que 
. . . ~ 16 

concerne a sinais convencionais, recorremos a < > para os casos em 
que reconstitui mos o texto, a [ ] para as formas ou partes dos textos 
que acrescentámos por exigência do próprio sentido, as aspas para as 
citações. Mas eliminámos os acentos, com que era vulgar indicar-se a 
sílaba tónica. 

Uma explicação se impõe, contudo, para o caso das citações. Sen
do nosso propósito primordial fornecer um texto dos Colloquia adaptado 
a um determinado contexto e momento históricos, convinha essencialmente 
que assinalássemos ao leitor os pontos de divergência em relação a um 
texto normativo de Erasmo, que pode não ter sido necessariamente um tex
to cuidado pelo próprio autor, pois que, como vimos, largas probabilida
des nos sugerem que Fernandes usou de uma edição completa mas não cuida
da pelo autor. Nestas circunstancias, interessaria que evidenciássemos os 
pontos de separação entre a lição de Fernandes e as lições anteriores. 
Por isso não sobrecarregámos as indicações bibliográficas, que o leitor 
pode encontrar facilmente noutros locais, mas sobretudo em ASD e em 
Thompson, limitando-nos nós a considerar unicamente as citações que sur
giam nos trechos da autoria do próprio editor de Coimbra, 

Uma palavra ainda para o índice, Ao contrário do que era habitu
al, a edição fernandina não vinha acompanhada de Tndice dos Colloquia, 
que em geral era colocado no início da obra. Introduzimos, porem, um na 
parte final do volume, dando os títulos que aparecem a encabeçar os diá
logos ou, como ë mais vulgar e foi habitual durante uma fase da história 
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dos Colloquia, nos títulos correntes das paginas. 
Enfim, no princípio de cada colóquio indicámos a localização em 

LB e em ASD; na margem esquerda registamos a paginação do volume coim
brão, corrigindo-a, porque não foi objecto de cuidado especial do impras_ 
sor quinhentista. De igual modo ordenamos os textos preliminares pela 
sequência lógica que oferecia o exemplar de Lisboa, mas que no de Évora 
vem desordenada devido ã troca dos primeiros cadernos , 

Na parte final do volume transcrevemos os escólios, respeitando 
a localização que tinham na edição de Coimbra. Para mais fácil determi
nação dos passos respectivos, indicámos na coluna do lado direito a pá
gina e a linha a que se referem no nosso volume do texto. 

? 
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1 - DETERMINATIO / Facultatis Sacrae Theologiae in Academia Parisiensi, 
super familiaribus / colloquiis Desiderii Erasmi Roterodami, coclu-
sa mese Maio. ãno. 1526; in Déterminâtio, cit., fo. XVIII v-fo. 
XXI r. 

2 - LB , I, 913 ss. 
3 - Ibid., 951 ss. 
4 - Ibid., 923 C. 
5 - Azpilcueta é também um exemplo de como a correcção da pronúncia assu

mia alguma importância no reforço da função sacerdotal, dentro do 
contexto da reforma católica que se esboçava; e a autoridade invoca
da é Erasmo, num passo respeitante ã acentuação de "algunas dictio-
nes", que alguns porfiam em pronunciar incorrectamente, "aun q anti-
guamente per ignorãtia se ãsi pronuciassem, dei cueto delos qles son 
los q oy seguiendo su costûbre antigua ponë ell accento en la sylla-
ba ãtepenultima desta palabra Iacobus. Ni se puedë escusar deziedo q 
sigue el acceto griego, porq en todos los casos (...) lo pone en la 
antepenúltima, y segun el Griego no se havia de poner sino enel nomi
nativo, y algunos otros casos, como aun Erasmo lo annoto"; Commento 
en romance, éd. cit., p. 261. 

6 - P. 439 , 1. 24. 
7 - Por exemplo, p. 10, 1. 7. Mantivemos também a grafia litera e quatuor, 

por ser utilizada ao longo de todo o texto e vulgar na época. 
8 - P. 7, 1. 7. Igualmente corrigimos Henrrici (1. 5-6), por surgir uma 

única vez. 
9 - P. 364, 1. 7. 
10 - P. 380, 1. 11-12. 
11 - DICTIONARIVM / LATINO LVSITANICVM / & vice versa Lusitanico latinu, 

cum adagiorum (...) per Hieronymu Cardosum (...) Conimbricae (...) 
1570; s.v. 

12 - P. 127, 1. 1. 
13 - P. 425, 1. 15. 
14 - P.116,1.16-17. 
15 - P. 256, 1. 7. 
16 - Por exemplo, p. 127, 1. 1, em que interpretámos a forma "tralitro" 

como fragilis, ou p. 21, 1. 12, onde reconstruimos o texto. 
17 - Cf. SÃ, Moreira de, De re Erasmiana, cit., p. 264-265. 
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