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CAPiTULO I

INTRODm;.Ao
Aspectos sociais. - Do final do seculo XV a meados do XVI os principais
paises do Ocidente da Europa, seguindo a I tali a, que se antecipara pelo menos
de um seculo, entram decisivamente na fase da sociedade mercantil, que assim
vem engrenar-se em estruturas agrarias e politicas feudais.
A industria desenvolve-se para alem dos quadros corporativos das cidades,
e em certos ramos os artesaos passam a trabalhar por conta de capitalistas
empresarios. Ha um surto de inven\oes e melhoramentos tecnicos, favorecidos
pela procura crescente de mercadorias. Os senhores feudais apropriam-se tanto
quanto podem de terras comunais, reduzindo muitos servos ou colonos a assalariados e produzindo para o mercado. 0 aumento do volume de trocas, implicando o da circula\ao monetaria, traz como resultado a procura de ouro, prata
e outras mercadorias preciosas. I ntensifica-se o trabalho mineiro e buscam-se
minas, quer dentro quer fora da Europa. 0 descobrimento da prata na America
e o do caminho maritimo para a India vem ao encontro desta necessidade de
acrescimo dos meios de troca, e provocam uma alta de pre\os, ruinosa para os
que apenas vivem de foros e servi\OS feudais.
Tornam-se possiveis grandes acumula\oes de capital e opera~oes bancarias a escala de toda a Europa e respectivos interesses ultramarinos. Formam-se
grandes casas financeiras, como os Fugger e os Weiser. Descobrem-se meios de
drenagem de capitais, como o emprestimo publico.
Estas diversas formas de concentra~ao e mobiliza~ao dos meios monetarios servem de base aos grandes estados nacionais e ate supranacionais, como
o reino de Fran\a, o imperio de Carlos V (dependente da casa Fugger e das
minas de prata) e o imperio portugues (dependente do ouro da Mina e da pimenta).
Os monarcas, recorrendo largamente ao emprestimo, consumindo em massa
material de guerra, onde ja entao figurava a artilharia, oferecendo garantias
de diversa ordem, estimulam fortemente o crescimento do capitalismo mercantil.
Por vezes a realeza favorece a burguesia mercante; outras vezes, ajudada pela
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concentrai;ao do poder econ6mico e politico, actua comQ vertice de uma aristocracia militar e administrativa, na sua maior parte oriunda da aristocracia agraria.
Os bens feudais da lgreja dao origem a constantes conflitos entre a Igreja
e os principes, que tendem a chamar a si, no todo ou em parte, o poder religioso
e os bens eclesiasticos, quer separando-se de Roma, como Henrique VIII de
Inglaterra, quer arrancando-lhe, como o rei de Frani;a, concessoes importantes.
Com o incremento do volume da produi;ao, sob o estimulo do comercio
europeu e intercontinental, acelera-se o ritmo de desenvolvimento de algumas
cidades, especialmente no Reno, no Baltico e na Flandres. A burguesia industrial e comercial destas cidades resiste as tentativas de dominai;ao empreendidas
por Carlos V e por outros principes. Ao mesmo tempo, o aumento da explorai;ao agricola, em que se lani;am alguns senhores feudais, agrava a situai;ao dos
camponeses e provoca insurreii;oes como a de 1525 na Alemanha.
Estas circunstancias facilitaram a propagai;ao da heresia religiosa desencadeada pelo protesto de Lutero contra a venda de lndulgencias, em 1517.
Os escritos de Lutero e outros protestantes tornaram-se rapidamente conhecidos,
grai;as a recente inveni;3o da imprensa. A burguesia das cidades, desejosa de se
libertar da tutela eclesiastica, apoiou, em grande parte, o movimento. 0 mesmo
fizeram os principes alemaes, que cobii;avam os bens feudais da lgreja. Massas
de camponeses, artesaos e assalariados das cidades insurreccionavam-se em nome
do Evangelho contra a complexa formai;ao social - senhorial e mercantil - que
os oprimia.
A Igreja atravessa entao um momento dificil.
0 rei de Inglaterra
separa-se do Papa; o de Frani;a toma uma atitude ambigua; e mesmo os principes favoraveis ao Papa desacatam a Santa Se, como Carlos V, cujo exercito em 1527
saqueia Roma. Este famoso sacco di Roma, que mesmo certos cat61icos interpretaram como castigo divino das intrigas temporais da Curia romana, revelou
ate que ponto a religiao se sujeitara a interesses dinasticos e, em geral, politicos
e sociais.
A necessidade duma reforma religiosa e geralmente admitida, ate por
alguns cardeais. Encontra grande favor uma corrente que, sem por em discussao a autoridade do Papa, preconiza a emenda dos abusos e a interiorizai;ao
do sentimento religioso. Essa corrente, que tern o seu interprete maximo em
Erasmo de Roterdao, chegou a aparecer como um compromisso possivel entre
Luteranos e «Papistas».
Ap6s uma epoca de anarquia e de indecisao, define-se a nova fisionomia
politica e religiosa da Europa. No concilio de Trento (1545-1563) cortam-se
as pontes entre os dois fragmentos da antiga cristandade: a Peninsula lberica
torna-se o mais forte baluarte do mun do cat61ico; as cidades do Reno, do Baltico
e do mar do Norte, o eixo do mundo protestante. A Frani;a esta dividida entre
um e outro. No fragmento cat61ico desenvolve-se uma reaci;3o conhecida pelo
nome de ~contra-Reforma», que consiste, sob seu aspecto negativo, numa repressao
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por meios coactivos de todas as manifestai;oes culturais suspeitas de heterodoxia,
incluindo manifesta~oes toleradas durante epocas anteriores; e sob o aspecto
positivo numa tentativa de restaura~ao da Escolastica, e no desenvolvimento de
formas exteriores de devoi;ao. A Inquisi~ao (romana, espanhola e portuguesa)
torna-se o principal instrumento de repressao ideol6gica. A Companhia de Jesus
cabe o papel principal na difusao do novo catolicismo «tridentino». No mundo
protestante, as condii;oes foram, em geral, mais favoraveis a expansao da ciencia,
assim como a difusao de uma cultura laica.
As duas mentalidades afrontar-se-ao nas guerras com que Filipe II tenta
submeter a Inglaterra e as cidades da Flandres e Pafses Baixos. O imperio
espanhol, abrangendo, alem da Espanha, Portugal, dominios nas fndias Ocidentais, o Brasil, grande parte da Italia, etc., funcionara em beneficio de uma
aristocracia de sangue, servida por uma poderosa organizai;iio militar e que
possui, alem da maior parte da terra em Espanha, postos dominantes no comercio
colonial e os saques e tributos de guerra ou dominio. A defesa da fe cat61ica
e o pretexto mais frequentemente invocado por esta aristocracia feudal para as
guerras no exterior e as confiscai;oes ou persegui~oes no interior. Em contraste,
os Pafses Baixos aparecem como uma federai;ao de cidades burguesas invocando
principios que mais tarde se diriam democraticos, como o direito ao autogoverno
e a liberdade de creni;a.
Em Portugal. - Acentua-se, ap6s a descoberta do caminho maritimo
para a fndia, o processo de concentra~ao do poder politico e econ6mico sob
a chefia do rei, iniciado com as campanhas do Norte de Africa e a explora~ao
do ouro da Mina. A explorai;ao econ6mica do ultramar faz-se grandemente
em regime de monop6lio da Coroa. Apesar dos progressos da burguesia rural
e comercial desde o sec. XIV, ela nao conseguiu evitar que as novas expansoes
econ6micas fossem na maior parte absorvidas como renda feudal, sob formas
variadas (rendas da colonizai;ao insular e brasileira, monop61ios dos ~resgates» e
«tratos» ultramarinos, monop61ios de produi;ao interna sujeita a direitos «banais»,
e, finalmente, administrai;ao da Coroa a favor duma oligarquia), o que dificultou
a acumulai;ao do capital propriamente dito e seu posterior investimento na
agricultura e, em geral, na produ\30 interna.
Esta especie de monop61io comercial ultramarino a favor da nobreza
palaciana encontra dificuldades crescentes, n3o s6 por vicios internos do seu
funcionamento, mas tambem porque os ataques vindos do exterior - de Holandeses, Franceses, Ingleses, aliados por vezes no Oriente a populai;oes locais dificultam cada vez mais o dominio militar das estradas e feitorias. O sistema
entra em crise por meados do seculo XVI. D. joao III e obrigado a evacuar
algumas prai;as marroquinas. Realizam-se tentativas para descobrir novas minas
de ouro ou prata na America e na Africa, mas volta-se depois ao projecto da
guerra africana, tendo em mira a ocupa\30 do reino de Fez. 0 desastre de
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Alcacer Quibir vem agravar a bancarrota economica com o colapso militar
e politico. A uniao com Castela apareceu finalmente a maior parte da camada
dirigente como uma saida. E, assim, a Coroa portuguesa integra-se, desde 1580,
no sistema de hegemonia espanhola, que se mantem ate finais da Guerra dos
Trinta Anos, cerca de meados do seculo XVII, como uma extensa coligai;ao de
coroas, distintas mas acumuladas sobre a mesma cabei;a imperial ou ligadas
entre si pela consanguinidade dos monarcas Habsburgos.
No entanto, mesmo dentro de Portugal e Espanha, a burguesia mercantil nao cessava de progredir, desafiando o monopolio do Estado e o poder
da nobreza. Pouco a pouco domina a prac;a de Lisboa e o comercio entre o
ultramar e a Europa. Grande parte destes homens de negocios descende dos
judeus convertidos a forc;a em 1496 e efectivamente assimilados. Daqui tiram
pretexto os circulos dirigentes para instituir a lnquisic;ao (1536), aparentemente
dirigida contra a pratica clandestina do judaismo. Grai;as ao Santo Oficio,
estabeleceu-se a discriminai;ao contra os «Cristaos-Novos», verdadeiros ou supostos
descendentes dos judeus, que eram grande parte dos «homens de neg6cios»,
e tentou-se impedir o acesso deles a postos de dirccc;ao no Estado, na lgreja
e ate na Universidade; ao mesmo tempo que, atraves do fisco inquisitorial, se
expropriava uma parte dos seus bens. Esta perseguic;ao foi, no entanto, ineficaz,
e teve, entre outros resultados, o de que muitos cristaos-novos emigraram e
constituiram uma rede internacional com nt'.tcleos na Holanda, na Frani;a, na
lnglaterra, no Brasil, no Peru, na Africa e na fndia, pelas malhas da qua! passava
uma grande parte do comercio mundial. Atraves destas relac;oes, a burguesia
mercantil portuguesa tende a ganhar um caracter fortemente cosmopolita.

ASPECTOS CULTURAIS:
RENASCIMENTO, HUMANISMO E CLASSICISMO
0 desenvolvimento do comercio, das actividades industriais e das cidades
relaciona-se com o grande movimento que se designa pela palavra Renascimento
em sentido lato. A velha cultura clerical nao consegue satisfazer as novas necessidades e aspirac;oes culturais. E alguns grandes acontecimentos, aparentemente
st'.tbitos, mas na realidade preparados por um longo processo economico e social,
transformam rapidamente o horizonte mental dos grupos sociais mais dinAmicos.
A descoberta da tipografia em meados do seculo XV e estimulada pela
existi!ncia de um pt'.tblico em crcscimento, para o qua! ja nao bastava a reproduc;ao manuscrita do livro. Mas essa inveni;ao, de alcance a princi!'>iO insuspeito,
alem de mostrar a evidi!ncia as possibilidades da tecnica, acelerou prodigiosamente
a difusao das ideias e das noticias, e constituiu-se em poderoso factor de transformac;ao ideol6gica.
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O descobrimento do caminho maritimo para a fndia e o da America
- ambos rapidamente divulgados pela imprensa - assim como o encontro de
civilizac;oes desconhecidas, como a chinesa, modificam as concepi;oes multisseculares do Europeu acerca do planeta, dos costumes e das creni;as.
Outras invenc;oes e aperfeii;oamentos tecnicos, como a artilharia, os novos
processos de explorai;ao de minas, etc., mostram de forma flagrante as possibilidades de dominio da natureza, abrindo caminhos para a cii!ncia matematica
e experimental, que sera um facto no final do seculo XVI com os trabalhos
de Galileu.
Nao surpreende por isso que aqui e alem, sobretudo antes de se desencadearem e depois de terminarem as lutas religiosas que ensanguentaram os
meados do sec. XVI, principie a esboc;ar-se um moderno ideal de sociedade, sob
a forma, por exemplo, de uma distante cidade quimerica e racionalizada, sem
tribunais nem violencia - a Utopia (1516) de Tomas Morus (a que se seguiram,
mais tarde, a Cidade do Sol, escrita em 1602 na prisao por Campanella, ea Nova
Atldntida, 1627, de Francisco Bacon).
E neste contexto que se torna possivel uma assimila<;ao muito mais ampla
da cultura greco-latina. Embora alguns autores latinos nao fossem ignorados
antes do seculo XV (especialmente Seneca, Cicero e Ovidio) e muitos lugares-comuns literarios da Antiguidade tivessem feito caminho ate a literatura cortes
atraves das obras do clero medieval, certas facetas da cultura classica eram
inassimilaveis pelo mundo feudal e agrario. 0 desenvolvimento da sociedade
mercantil e de toda uma cultura ligada a sua experiencia poe em causa a sintese
doutrinaria lentamente elaborada pelo clero das universidades nos seculos imediatamente anteriores, e um dos efeitos desta situa<;ao e o alargamento da
curiosidade a outros aspectos do patrim6nio cultural antigo em que, contrariamente a Escolastica, se dignificassem as actividades civis, o saber pratico ou
especulativo sem directrizes teol6gicas, o lucro e a operosidade mercantil, a inteligencia e ate o corpo humano, a vida terrena. Pouco a pouco, o esquema teo16gico
da Criai;ao, Queda e Redenc;ao serve de modelo a este outro: Luzes greco-romanas,
Trevas ~g6ticas» e monacais, Renascer da cultura antiga. Daqui a designac;ao
de Renascimento, que alias s6 mais tarde se comei;ou a usar explicitamente em
relai;iio ao Quattrocento (sec. XV italiano) e a uma parte (cuja demarcai;ao e
problematica) do sec. XVI europeu. Os quatrocentistas italianos ainda nao
atacam a Escolastica de frente: encarecem apenas o magisterio literario dos classicos antigos, e apuram novos metodos hist6rico-filol6gicos que permitam a sua
fie! recuperai;ao.
Os promotores deste movimento sao os Humanistas, Jetrados cuja actividade se exerce geralmente fora da hierarquia clerical, e que constituem um grupo
cada vez mais numeroso. Alguns gozam de sinecuras eclesiasticas ou seculares,
outros exercem fun~oes diplomaticas e de chancelaria, muitos sao pedagogos
leccionando em colegios ou casas senhoriais e burguesas. A palavra humanismo
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com que se designou este movimento, inspirada pelo conceito de humanitas
(o da humanidade, ou qualidade humana, coma cultura e estrutura moral) de
Cicero, exprime a crem;a num conjunto de vatores morais e esteticos universalmente humanos, os quais se achariam definidos tanto nas Escrituras e na Patristica
como na cultura profana da Antiguidade.
Ja Petrarca, herdeiro da poesia provem;:al, coroado no Capitolio (1341),
como principe dos poetas, a maneira romana, viaja incansavelmente em busca
de codices latinos. Boccaccio (1313-1375), Poggio (1380-1459), Alberti (1404-1472)
e outros tetrados italianos descobrem e dao a conhecer textos ignorados de Tacito,
Cicero, Quintiliano, Tito Livio. Prelados bizantinos fixados em Italia por ocasiao
dos concllios quatrocentistas, como Bessariao, Crisoloras, Gemisto Pletao; outros
intelectuais de Bizancio, posteriormente fugidos aos Turcos, como Andronico
Calisto, Argiropolos, Gaza; eruditos italianos, como Filelfo e Lourem;o Valla
(1405-1457), criador da filologia classica, contribuem para a revela~ao da lingua
e da literatura helenicas, quase completamente ignoradas no Ocidente medieval.
Os primeiros focos desta cultura «renascida» situam-se em Floren~a, onde
Cosme de Medicis, por influt\ncia do neoplatonico Marsllio Ficino, funda a celebre
Academia Platonica, frequentada por Pico della Mirandola, Leao-Baptista Alberti
e outros; em Roma (depois do regresso dos papas de Avinhao, onde se distinguiram
Pomponio, Louren~o Valla, o historiador Biondo, Bessariiio e Eneias Silvio
Piccolomini, que veio a ser o papa Pio II); em Napoles, sob o dominio dos reis
de Aragao; e ainda nas cortes dos burgueses ou dos condottieri que dominam
Milao, Ferrara, Mantua, Rimini, etc.
Por inicios do seculo XVI, e sobretudo por 1520-1530, o movimento humanista (italiano) transpoe os Alpes. Entretanto os seus proprios progressos de seguran~a erudita e a crise religiosa criam condi~oes para uma atitude mais ofensiva.
Os metodos de critica historico-filologica aplicam-se as Escrituras e a Patristica,
nos seus textos originais hebraicos, gregos e latinos, com o mesmo a-vontade
com que tinham versado autores profanos. Os humanistas arrostam entao corn
a resistencia das velhas universidades, e especialmente das Faculdades de Teologia.
Em Paris, os Humanistas, em luta com a Sorbona, levam Francisco I a fundar
o College Royal (1530), onde se ensinam, alem do Latim, o Grego e o Hebraico,
e que conta entre os seus mestres o grande helenista Guilherme Bude. Em Espanha,
o Humanismo consegue penetrar na Universidade de Salamanca e inspira a funda~ao pelo cardeal Cisneros da Universidade de Alcala de Henares (1508), que
tern entre os seus mestres o grande filologo Antonio de Nebrija. Foi nesta unl.versidade que se preparou e editou em 1571 a Biblia poliglota (em latim, grego
e hebraico). Em Lovaina funda-se o Colegio Trilingue, onde ensina Juan Luis Vives.
Em Vitemberga distingue-se Melanchton. Outras cidades ainda, como Erfurte
e Basileia, tornam-se focos do Humanismo.
A difusao da cultura classica e favorecida pelos novos meios tecnicos de
produ~ao do livro.
Entre outros, Aldo Mamicio, de Veneza, Jan~a-se, em 1493,
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numa vasta empresa de edic;ao dos classicos greco-latinos e das obras de exegese
dos Humanistas, precursoras da Reforma.
Os humanistas de 1520-30 atacam directamente a Escolastica. Sob o ponto
de vista pedagogico, o seu ideal e a realiza~ao harmoniosa das faculdades morais
e esteticas do individuo, ideal que ja inspirara a escola de Vitorino de Feltre em
Mantua (1378-1448) e que e conservado e difundido por Juan Luis Vives,
Melanchton, Guilherme Bude, Antonio de Nebrija, Erasmo, e outros. Em lugar
da dialectica e da retorica formalistas e disputadoras, propunham a leitura e o
comentario dos textos de autores classicos, visando a apreender, pela critica
filologica e historica, o seu significado preciso. As materias tradicionais acrescentavam outras, coma a Historia e (progresso decisivo) as obras dos autores
cientificos da Antiguidade.
Sob o ponto de vista filosofico, os humanistas combatem o aristotelismo
escolastico; muitos voltam-se para Platao e para os filosofos neoplatonicos (especialmente Plotino), facilmente conciliaveis com o Cristianismo (cuja teologia foi
estruturada pelos neoplatonicos), e que autorizam uma religiosidade interiorizante.
seguindo assim no encalc;o da Academia Platonica de Florenc;a, ja mencionada,
cujos membros, especialmente Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, se distinguem por traduc;oes e pela interpreta\iio em sentido mistico e cristao do platonismo.
Outros renovam o aristotelismo, quer seguindo a corrente panteista e materialista
de Averrois (averroismo de Padua, seculo XV e inicio do XVI), defendido por
Pomponacio (1462-1542) de acordo com o comentador grego Alexandre de Afrodlsias; quer tentando a harmonizac;ao do aristotelismo e do platonismo, como
Bessariiio em Roma e Ermolao Barbaro em Veneza.
Em materia religiosa, muitos humanistas (em regra, os mais proximos
da Reforma) preconizam o regresso a um cristianismo primitivo, enquanto outros,
como Erasmo, vivem uma fe autorizada pelas Escrituras mas aberta a um progresso exegetico permanente. Todos concordam, todavia, em descartar-se da
dialectica elocubratoria e anistorica das Escolas medievais, condenam as exterioridades formalistas do culto, o excesso da tutela clerical sobre os leigos mesmo
mais cultos e exemplares, o monaquismo ocioso, a insinceridade ritualista e a
suficiencia doutoral.
Encontram-se frequentemente em contradi\iiO com a
doutrina oficial da Igreja, nas fronteiras da heresia. Ja Lourenc;o Valla demonstrara a apocrifia do famoso texto de doac;ao ao Papa da cidade de Roma
pelo imperador Constantino. Erasmo, coleccionando, comparando e traduzindo
diversos textos gregos da Biblia, e levado a por em duvida certas interpreta~oes e ate certos dogmas tradicionais.
Alguns humanistas, como Melanchton, Lefevre d'Etaples, Reuchlin, aderem a Reforma; outros, como o proprio
Erasmo, hesitam muito tempo entre ela e a ortodoxia romana. Outros ainda,
como o cardeal Sadoletto, inclinam-se para uma reforma dentro da lgreja Romana.
Enfim, sob o ponto de vista social, os Humanistas advogam a escolha dos
dirigentes segundo o saber e a capacidade, condenam a guerra e abeiram-se por
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vezes do ideal moderno de tolerancia, preconizando, nomeadamente, uma solu~ao
pacifica (irenismo) dos dissidios entre cristaos: o Cristianismo consistiria numa
fe fntima e vivida, mais do que em teorias ou ritos, entao fanaticamente discutidos.
Muitos humanistas, dependentes de sinecuras eclesiasticas au palacianas, procuram evitar as polemicas arriscadas e inuteis, canalizando os seus
entusiasmos para a simples ressurrei~ao do mais puro classicismo estilistico em
latim ou grego. E uma nova aristocracia intelectual que assim se forma, abroquelada atras do privilegio de um saber dificil, com expressao em linguas mortas,
que exige talento e 6cio, varrendo a barbara terminologia escolastica, substituindo
a subtileza 16gica pela elegancia verbal. Esta tendencia generalizou-se, a medida
que a repressao instaurada pela Contra-Reforma tornou perigosas todas as manifesta\oes de audacia e de iniciativa mental. 0 Humanismo letrado (ja nao tanto
o pre-cientifico) cortou par fim o contacto com as for\as e aspira\6es a que devia
quer a existencia quer o pr6prio nome, convertendo-se numa erudi~ao formalista.
Pela sua vida e pelas suas obras, o mais tipico representante dos Humanistas e Desiderio Erasmo, de Roterdao, recebido, solicitado e recompensado
pelos mais poderosos soberanos do tempo (Carlos V, Leao X, Paulo III, Henrique VIII, Francisco I, D. joao III), que viaja atraves da Europa e afirma ostensivamente o seu cosmopolitismo, carteando-se em latim, unica lingua que utiliza,
com correspondentes de todas as nacionalidades. Procurou manter-se fora das
lutas religiosas, apesar de solicitado pelo Papa e par Lutero; mas, pelas suas
edi"oes e exegese biblicas, pela denuncia da corrup~ao eclesiastica, pela crftica
da Escolastica, pela campanha contra o ritualismo, criou uma corrente religiosa
reformista que chegou a ter numerosos e influentes adeptos.
0 esfor\o dos Humanistas para criar uma religiao, uma filosofia, uma
moral e uma pedagogia que substituissem as do mundo feudal nao consegue
todavia integrar todas as tendencias que se manifestam no Renascimento. Com
a sua erudi\aO livresca, sem abertura para a actividade produtiva, o humanista
nao realiza a sintese entre a ciencia te6rica da Antiguidade e as realiza\oes tecnicas
dos «praticos» como Bernardo de Palissy ( Recette veritable, 1563). Nao encontra
resposta para certos problemas religiosos e morais postos pela descoberta de novas
civiliza\oes, problemas que dao argumentos ao cepticismo filos6fico de Montaigne
e outros. Deixa de fora, igualmente, o desiderata da laicizai;ao do Estado, a que
Maquiavel responde colocando este acima da moral religiosa (0 Principe, 1516).
Enfim, nao cabem dentro do Humanismo certas formas extremas de esteticismo
e individualismo, representadas por personalidades como Celini, Aretino, Miguel
Angelo, para quern a realiza\ao pessoal e o culto da beleza estao acima de quaisquer normas religiosas ou morais. Esta ultima tendencia e muito caracterlstica de algumas cortes italianas do Renascimento, especialmente a pontiffcia, e
da carte de Francisco I de Frani;a.
0 Humanismo adoptou como modelos as regras, os generos, as formas
metricas, os recursos estilisticos, a disciplina gramatical dos antigos autores
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gregos e romanos. Nao cabe considerar-se aqui o uso das linguas literarias classicas, que pas os seus pr6prios problemas de adapta\aO vocabular e fonetica,
entao muito debatidos. Problemas ainda mais graves punha-os a adapta\ao das
linguas modernas ao estilo antigo. As normas literarias prescritas pela Poetica
de Arist6teles, pela Arte Poetica de Horacio, pelos preceitos ret6ricos de Cicero,
Quintiliano e Plinio, o Mor;o, s6 limitadamente poderiam aproveitar aos escritores quatrocentistas e quinhentistas, de mentalidade diferente (embora nem
sempre tendo consciencia disso) e embara\ados par um meio linguistico tambem
diferente, que nao permitia, por exemplo, a versificai;ao antiga.
Os escritores do «Quattrocento» italiano deram inicio aos esfor"os em ta!
sentido, realizando as primeiras sinteses entre a tradi\aO literaria nacional e os
modelos «classicos», os modelos por excelencia, os da Antiguidade. 0 classicismo de inicios do seculo XVI consistiu, par isso, numa latiniza~ao directa,
ou par via dos latinizantes italianos, das diversas literaturas nacionais, quase
sempre feita com o desequilibrio, o exagero de todas as inovai;oes. Foi o que
aconteceu com o grupo frances da «Pleiade». 0 manifesto desta escola, Defense
et Illustration de la Langue Fran~aise, redigido em 1549 por Joachin du Bellay,
s6 concebe o enriquecimento do idioma nacional atraves da imita\aO sistematica,
ou, segundo uma metafora militar caracteristica, a «pilhagem» dos classicos antigos,
e atraves do virtuosismo formal. As guerras de Italia, as lutas entre a Casa de
Fran\a e a Casa de Austria colocam as aristocracias francesa e espanhola em
contacto com o Renascimento italiano e precipitam a italianiza\aO maior ou
menor das principais literaturas curopeias, sobretudo a partir de fins do primeiro
quartel do seculo XVI, embora, coma vimos, o terreno ja estivesse preparado
muito antes.
A adop\ao dos generos literarios, de certas formas metricas de tradii;ao
greco-romana ou quatrocentista italiana, bem como de referencias culturais
(coma a mitologia), manter-se-a predominante ate ao sec. XIX, apesar de certas
oscilai;ocs a que atenderemos, e isso deu origem ao uso do termo «classicismot
como nome generico de toda a literatura compreendida entre a Idade Media
e o Romantismo. Todavia assistimos, no decorrer destes tres seculos, a importantes altera\oes no teor de vida, na ideologia e nas formas patentes de sensibilidade artistica e literaria, o que recomenda uma periodizai;ao diferente.
Deste modo, vingou entre muitos investigadores da hist6ria da arte e da
literatura a tendencia para restringir o uso do termo «classicismo~. Mais especificamente, o Classicismo renascentista, ou Renascimento, tende a cobrir apenas
o Quattrocento italiano e um periodo muito breve de inicio do sec. XVI europeu.
Esse periodo, tambem designado como Alta Renascen\a, assinalar-se-ia pela fase
mais expansiva e atrevida do Humanismo literario e critico, pelo prestigio absorvente dos modelos classicos greco-romanos, por uma concentrar;ao de meios
artisticos que tern a sua expressao mais caracteristica na rigidez geometrizante
das leis da perspectiva c6nica, numa pretensao de intemporalidade das alegorias
12
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mitologicas, na busca de um equilibrio sereno entre o ideal e o real, entre o
espfrito e a natureza.
A partir de cerca de 1520, avolumam-se as sinais de uma desagregai;ao
dos ideais esteticos do Alto Renascimento: a maneira, ou estilo, individual de
um artista como Miguel Angelo come\a a ser mais apreciada pela sua carga de
insatisfai;iio espiritual do que pela apreensiio, em perspectiva, em equilibrio
mecanico ou proporcionalidade anat6mica, daquilo que haja de essencial e imanente a este mundo, tal como e caracteristico de Leonardo da Vinci. Os motivos
de aten\iiO plastica au poetica despolarizam-se, criando tens5es insoluveis e niio
raras vezes um sentimento chocante de irrealidade em torno de figuras au objectos
minuciosamente observados. A arte op5e-se a natureza comum, em vez de !he
procurar a essencia. Admiram-se a sugestao de gra\a numa atitude improvavel,
as posi\oes contorcidas coma uma serpente ou uma lingua de fogo ascensional
( jigura serpentinada), a insinua\iiO do suspenso ou inconsumado; os pr6prios
lugares-comuns classicos ou petrarquistas da transitoriedade da vida e das contradi\5es do sentimento requintam-se numa pungencia mais subtil, num estilo
torturado; o belo aparece as vezes contrapontado com o disforme; e o tom humoral
mais caracteristico e o de um pessimismo ora patetico ora surdamente cerebral,
ou o de um senso resignado e ceptico de incompreensibilidade radical da vida.
Estas caracteristicas tipicas do periodo de entre 1520 e 1620, aproximadamente, siio muitas vezes pastas em rela\iiO directa au indirecta com o recuo
do Humanismo interventor, optimista e conciliat6rio perante o desencadeamento
dos grandes conflitos religiosos, dinasticos e sociais, com a redu\iio final desse
Humanismo a simples erudi\iiO au elegancia de estilo, com a Contra-Reforma
tridentina, com a generalizada repressao cens6ria, com fracturas da integridade
etica (por exemplo, o reconhecimento de uma raziio de Estado alheia a
moral corrente, que Maquiavel formulou em 1516 em 0 Principe); e, tambem,
com uma crise de rela\5es sociais e politicas agravada pelo surto do comercio
transoceanico e que apenas no sec. XVII conduz a um nova sistema de equilibria.
Surgiriio entiio o absolutismo regio, a raziio cientifica mecanicista, e um nova
estilo, o Barraco, cuja pompa decorativa, cujo maior poder de integra\iio organizando elementos anteriormente contradit6rios (pitoresco sensorial e racionalidade,
requinte e grotesco, aristocratismo e populismo, por exemplo) dariio um novo
sentido global a certas linhas de continuidade ou alternancia renascentistas ou
maneiristas.
Aspectos gerais do Renascimento em Portugal. - 0 desabrochar do Huma~.
11ismo em Portugal realiza-se sob a egide da Coroa, sendo o Pa\O o principal
foco da cultura literaria.
D. Afonso V, educado por italianos - Estevao de Napoles e Mateus Pisano
(que escreveu uma cr6nica latina da tomada de Ceuta)-, fez vir o humanista
Justo Baldino para verter em latim os cronistas portugueses, e foi o mecenas
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de Zurara. 0 humanista Cataldo Siculo instruiu D. joiio II e a sua roda de
cortesaos. Muitos nobres e eclesiasticos viio entao a Italia, especialmente a Floren\a,
para assegurar uma boa carreira mediante o conhecimento de «tetras mais humanas»,
preferindo como mestre o prestigioso Angelo Policiano, que procurou acolher-se
ao mecenato da corte portuguesa, 'ta! coma varios outros humanistas celebres
de fins do sec. XV e inicios do sec. XVI, incluindo Erasmo.
D. Manuel parece ter sido o primeiro monarca a animar com pens5es
estes estudos no estrangeiro, que ate entao estavam principalmente a cargo
dos institutos religiosos, e D. joao III criou em 1527 cinquenta balsas no celebre
colegio universitario parisiense de Santa Barbara. Alguns dos estudantes bolseiros tornaram-se celebridades europeias.
Contam-se entre eles Aires Barbosa, que introduziu os estudos helenisticos na Universidade de Salamanca, onde tambem professou Pedro Margalho;
e Aquiles Estai;o, um dos mais notaveis comentaristas filol6gicos dos textos
classicos. 0 Colegio de Santa Barbara foi durante largos anos dirigido por portugueses. Salientam-se especialmente os Gouveias: Diogo de Gouveia, o Velho,
importante personalidade da Sorbona, que e alias um defensor zeloso da velha
Escolastica; e os seus sobrinhos: Antonio, que se celebrizou numa polemica
a favor de Arist6teles contra Pierre la Ramee e que ensinou em varias universidades francesas; Marcial, erasmista, que ensinou tambem em Poitiers; Andre,
reformador dos es tu dos conimbricenses; Diogo de Gouveia, o MO\O, que professou
tambt\m em Coimbra.
Sao numerosos as letrados portugueses relacionados com os principais
humanistas europeus, quer como discipulos, quer como protectores, quer simplesmente co mo amigos ou correspondentes; entre eles po demos distinguir Andre
de Resende, precursor incritico e al go falsario da arqueologia (De Antiquitatibus
Lusitaniae, 1593), cuja Oratio pro rostris, na abertura das aulas da Universidade
de Lisboa em 1534, se pode considerar o grito de guerra do Humanismo contra a
Escolastica em Portugal; e Damiao de G6is, de quern voltaremos a falar, e que
era amigo, como o anterior, de Erasmo.
Sob os governos de D. Manuel e D. joiio III, verifica-se uma forte tend~ncia para intensifiCa\iiO da- cultura literaria. Na epoca de D. Manuel torna-se
obrigat6rio para as mo\OS da carte o ensino da gramatica. Imprimem-se cartilhas
para aprender a !er (Joao de Barros, 1539, Frei Joao Soares, 1550). Muitos mo\OS
fazem a sua primeira aprendizagem literaria na corte. E o caso de Joiio de Barros
e de Diogo do Couto. As pr6prias mulheres da aristocracia se mostram interessadas na cultura literaria. Luisa Sigea parece ter estudado, niio s6 latim e grego,
mas hebraico, siriaco e aramaico. Esta e outras notabilidades femininas foram
protegidas pela infanta D. Maria, filha de D. Manuel. Publia Hortensia de Castro,
menina-prodigio, doutorou-se aos dezassete anos de idade.
D. joiio III empreendeu uma reforma da Universidade pela qua! procurou
desenvolver, dentro dos velhos cursos de Artes, os es tu dos humanisticos; para
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esse fim, transferiu-a para Coimbra e subordinou-a ao Mosteiro de Santa Cruz
desta cidade, tendo previamente mandado vir professores do estrangeiro. Anos
depois, apos insistentes convites do rei, veio para Portugal Andre de Gouveia,
humanista convicto, principal do Colegio da Guyenne (onde estudou Montaigne,
que elogiou Gouveia como «le plus grand principal de France»). Em 1548 Gouveia
e o seu grupo de professores, alguns notaveis - Jorge Buchanan, Nicolau Grouchy,
Diogo de Teive, Joao da Costa e outros -, inauguraram em Coimbra o novo Colegio
Real, directamente subordinado ao rei e completamente independente da Universidade. Desde o inicio se verificou um grande concurso de alunos vindos da nobreza.
A difusao da tipografia faz-se com relativa lentidao. Entre as primeiras
impressoes predominam as de livros em caracteres hebraicos, para uso da comunidade hebraica. 0 mais antigo livro cristao impresso em Portugal e, talvez, 0 Sacramental de Clemente Sanchez de Verceal (1487-1488), seguido de um Tratado de
Conjissiio, 1489, ambos impressos em Chaves. Em 1494 imprime-se o primeiro
livro em latim, o Breviarum bracarense, em Braga, numa oficina alema. Sao
alemaes os primeiros tipografos. Entre os primeiros livros portugueses impressos,
(8 antes de 1500) salientam-se tradu\5es da Vita Christi de Ludolfo de Saxonia
(1495) e da Historia de Vespasiano (1496), romance de cavalaria, o Almanach
Perpetuum de Abraao Zacuto, obra importante para a astrologia e para a navega<;ao (1496), e ainda do Uvro de Marco Polo (1502). Anos depois, em 1516, a
impressao do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende e uma curiosa e significativa
manifestai;ao do interesse da carte por assuntos literarios, o mesmo podendo
dizer-se da Cronica do Imperador Clarimundo do moi;o Joao de Barros, em 1520.
No entanto, antes de 1536 a impressao de livros e escassa e como que excepcional.
Os volumes acima indicados destinam-se a um publico selecto, predominantemente cortesao, o unico, alias, com acesso ao objecto caro e raro que era,
nesta data, o livro impresso. Mas desde cedo se imprimem tambem pequenos
folhetos com obras destinadas a mais larga difusao. E o caso do Auto da Barca
do Inferno de Gil Vicente, impresso cerca de 1518, e de outras obras que constituem a chamada «literatura de cordel», cujos exemplares se vendiam nas ruas.
Como iniciadores dos Descobrimentos maritimos, os Portugueses tiveram
um grande papel no Renascimento. As viagens ao largo da costa africana exigiam numerosos aperfei<;oamentos, adapta<;oes e inven<;5es tecnicas. 0 astrolabio,
instrumento utilizado pelos astrologos, foi adaptado a determinai;ao das longitudes
no alto mar. 0 conhecimento dos ventos e das correntes maritimas contribuiu
muito para a determina<;ao da rota que permitiu dobrar o cabo da Boa Esperan<;a.
As embarca<;5es utilizadas na navega<;ao a vista da costa tiveram de ser modificadas para as longas viagens atraves dos oceanos. A cartografia registou novas
terras. Para la do equador os navegadores encontravam estrelas desconhecidas,
e por elas tiveram de regular a navega'rilO. Todo este caudal de conhecimentos
e toda a tradi~ao tecnica acumulada em poucas dezenas de anos, assim como a
confian~a que etas inspiravam, possibilitaram um empreendimento como a viagem
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de circum-navega<;ao levada a cabo por Fernao de Magalhlles em 1521 - porventura o mais importante acontecimento cientifico do seculo.
A experiencia naval transoceanica levantou duvidas crescentes sabre muitas
concep<;5es antigas de transmissao literaria. Duarte Pacheco Pereira, que
entre 1505 e 1508 registou a sua experiencia de navegador no Esmeralda de
Situ Orbis, afirma que «a experiencia e a mae de todas as coisas», e em nome
dela rejeita muitas cren~as herdadas da Antiguidade. D. Joao de Castro nos
seus Roteiro de Lisboa a Goa (referente a uma viagem de 1538) e Roteiro do Mar
Roxo anota experiencias realizadas com verdadeiro rigor cientifico para por a
prova teorias do Dr. Pedro Nunes, o grande astronomo da carte. Este, por sua
vez, embora de forma<;ao universitaria, esta inteiramente ligado a pratica nautica,
para a qua! escreve «regimentos», e que the permite criticar, em name da experiencia, doutrinas geralmente aceites.
Esta atitude comunica-se a outros ramos. Garcia de Orta, de origem hebraica
(foi processado postumamente, e os seus ossos queimados pela Inquisi\llo), e amigo
de Camoes, dedica-se ao estudo da farmacopeia oriental em Ditilogos dos Simples e
Drogas (1563), que despertaram enorme curiosidade europeia, como atestam numerosas tradu<;oes totais (4 trad. latinas em Antuerpia entre 1567-93, cujo texto serviu
de base a tres italianas de 1576 a 1615 e a duas francesas de 1602-19, fora as tradu\5es e incorporai;oes parciais). Amato Lusitano aplica largamente a medicina a
atitude de observai;ao experimental.
Como e natural, ta! criteria de aprecia'rao empirica e pratica incide sobre
dominios limitados. Por qualquer razao, nao se deu em Portugal a generaliza'rao e sistematiza<;ao desta atitude empirista coma metodo cientifico aplicavel
a outras disciplinas. Assistiremos, pelo contrario, a um renovo da Escolastica.
Analogamente, descobertas como a de novas faunas e flares, formas de civiliza\llo, etc., nao chegaram a transformar pela raiz a mundividencia tradicional.
Foi pouco a pouco e nas regi5es social e economicamente mais adiantadas da Europa
que tal transforma<;ao se operou. Algumas marcas importantes deixou todavia na
nossa literatura a experiencia das descobertas, como veremos.
Outro aspecto a considerar no Renascimento portugues e a influencia
do Humanismo. 0 Humanismo filologico e erudito inspirou dicionarios e gramaticas do latim classico (Estevao Cavaleiro, 1516, Jeronimo Cardoso, 1570); comentarios filologicos, edii;oes criticas de classicos latinos (Martinho de Figueiredo,
Aquiles Esta'ro); a latinizai;ao, sobretudo lexical e sintactica, da lingua literaria
(Barros, Camoes, etc.); o uso do latim, e mais escassamente do grego, em discursos, cartas, obras de apologia nacional ou de panegirico dos grandes (Andre
de Resende, Gois, Jeronimo Osorio), todo um conjunto de poesias em latim,
sobretudo bucolicas (Henrique Caiado, Jorge Coelho, as irmas Sigeas, Joana Vaz,
e outros incluidos no Corpus Illustrium poetarum lusitanorum qui latine scripserunt,
editado pelos padres Antonio dos Reise Manuel Monteiro em 1745-48). E tambem
por influencia humanista que se fazem as primeiras gramaticas portuguesas, acorn-
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panhadas de uma exalta.,:ao do idioma pa.trio. Tern a primazia um homem com uma
vida mirabolante, que foi mestre universitario, agente diplomatico e tecnico naval, Fernao de Oliveira, 1536, seguido por joao de Barros, 1540, e pelas «Ortografiast
de Magalhaes Gandavo, 1562 (reimp. fac-similada, Bib. Nae., 1981) e Duarte
Nunes do Leao, l 576 (reed. 1784, 1864 e 1983).
Mas a influencia do Humanismo nao se limitou a estas manifesta~oes eruditas. Veremos que a leitura de Erasmo se faz sentir muito em Joao de Barros e
talvez em Gil Vicente. 0 erasmismo, protegido na corte de Carlos V, parece ter-se
propagado a corte portuguesa: a rainha D. Catarina, irma daquele imperador,
possui livros do humanista de Roterdao, que em 1533 foi convidado pelo rei a vir
ensinar em Portugal. Nesse mesmo ano Andre de Resende publica um energico
Encomium Erasmi em verso, que Aires Barbosa tentou rebater noutro poema latino,
Antimoria (1536). E erasmista convicto um dos professores convidados quando
da transferencia da universidade para Coimbra, Joao Fernandes, que ainda em
1546 publica uma edi~ao dos Adagios adaptada as suas aulas de Ret6rica.
Veremos tambem que em Sa de Miranda e no seu circulo se manifestam tendencias como o culto do texto biblico, alem de criticas as tendencias sociais prevalecentes; e que Ant6nio Ferreira e o porta-voz de alguns ideais caracteristicos dos
Humanistas, como o da superioridade do saber sobre o sangue e a riqueza.
0 Humanismo como impulso criador e critico anima, pode dizer-se,
a primeira metade do seculo XVI e atinge o seu apogeu pouco antes de 1550
com o Colegio Real das Artes e o magisterio dos humanistas a ele ligados,
incluindo as representa~oes academicas de teatro classico. Neste meio ou perto
dele se formam algumas personalidades que virao a revelar-se na segunda metade
do seculo, como Camoes, Ant6nio Ferreira, Jorge Ferreira de Vasconcelos e Heitor
Pinto. Mas entre as duas metades o contraste e flagrante: ao optimismo, confian~a e
audacia dos que escreveram cerca de 1540 corresponde o sentimento de crise-assumindo as vezes formas pungentes - dos homens que escrevem cerca de 1570; e o
retraimento, produto da prudencia, do desanimo, por parte dos que se !hes seguem.
A Contra-Reforma e a unido com a Espanha. - Cerca de 1550 ocorrem,
com efeito, alguns acontecimentos decisivos, que coincidem com a crise geral
atras aludida. Em 1547 e definitivamente estabelecida a Inquisi~ao em Portugal,
ap6s esfor~os que datavam de 1531. Naquele mesmo ano sai o primeiro rol de
livros proibidos, sucessivamente acrescentado em 1551, 1561, 1564, 1581, 1624.
Em 1550 o grupo de professores trazido a Portugal por Andre de Gouveia
(ja falecido em 48) e posto a margem ap6s um processo movido por inimigos do
Colegio. Em 1555 o rei entrega este colegio, rebaptizado como Colegio das Artes,
a Companhia de Jesus, que entao dominava OS Estudos Menores (hoje diriamos
secundarios) em Lisboa e Evora, e que no mesmo ano funda uma universidade
sua nesta ultima cidade. A partir de 1557, ano da morte de D. Joao III, a principal personagem do reino e o cardeal-infante D. Henrique, inquisidor-geral,
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que alterna a regencia com a rainha-viuva. Em 1564 as decisoes do concilio de
Trento sao promulgadas em Portugal sem restri~oes, caso unico entre os reinos
da Europa ocidental. Desde cerca de 1550 foram silenciados mesmo os mais
estrenuos erasmistas, como Andre de Resende, Damiao de G6is e Diogo de Teive,
e por 1580 esta extinta a gera\ao dos letrados e gramdticos antiescolasticos que
tinham campeado por altura das grandes reformas escolares do inicio do reinado
de D. Joao I II. Mesmo Heitor Pinto, que tao bem conhece os classicos, preconiza em 1572 a subordina\ao das belas-artes a obra pia de salvar as almas.
Entre os autores proibidos ou amputados pela Censura contam-se Gil
Vicente, Bernardim Ribeiro, Sa de Miranda, Joao de Barros, Jorge Ferreira de
Vasconcelos, Jorge de Montemor, Ant6nio Ferreira. Nenhum livro podia sair,
na segunda metade do seculo XVI, sem tres licen\as: a do Santo Oficio, a do
Ordinario eclesiastico na diocese rcspectiva e a do Pa~o. 0 relator do Santo
Oficio examinava o livro em manuscrito e obrigava o autor a altera-lo, amputa-lo
ou acrescenta-lo, antes de the conceder a f6rmula «nada contem contra a nossa
Santa Fe e bons costumes». E, assim, desde a segunda metade do seculo XVI
ate a reforma pombalina da Censura nao podemos afirmar que conhecemos o
texto original de uma obra impressa, mas somente um texto ao qual os censores
anuiram. A impressao, a venda, a heran\a e a entrada de livros vindos do
estrangeiro estavam sujeitas a apertada vigilancia, incluindo inspec~oes domiciliarias, declara\5es peri6dicas obrigat6rias e as mais graves penalidades, com
recompensa de denuncias secretas a custa dos bens confiscados.
Aos efeitos da Contra-Reforma vieram juntar-se, a partir de 1581, os da
uniiio com Espanha. Do primeiro resultou, como apontamos, murcharem as
promessas do Humanismo. 0 segundo teve como consequencia o desaparecimento da corte de Lisboa, t'.mico foco literario estimulante do Pais. Os homens
de letras e artistas, que ate entao viviam sobretudo da munificencia regia, procuraram a protec~ao da corte de Madrid, ou acolheram-se ao mecenato das
maiores casas senhoriais, como as dos condes de Vila Real e dos duques de
Bragan\a. Outros viveram a sombra das ordens religiosas a que pertenciam,
tratando uma tematica predominantemente devota. 0 teatro, o grande genero
das cortes monarquicas do sec. XVII, decaiu ap6s as cria~oes de Gil Vicente
e Ant6nio Ferreira. Na lirica e na epica os padroes renascentistas ma! se renovaram. Na prosa, o primeiro piano da cena e ocupado pelos cronistas das diversas
ordens religiosas, quer se ocupem da hist6ria do Reino, quer da dos conventos
e santos respectivos. Tirante os discipulos dos quinhentistas refugiados em
varias «Cortes na aldeia», o clero ganha posi~ao predominante na produ~ao literaria.
A Universidade de Coimbra, que se tornou um dos principais focos da
neo-escolastica no irnperio espanhol e nos restantes paises da Contra-Reforma,
e dominada pelos jesuitas, embora as outras principais ordens religiosas tenham
acesso as suas catedras. 0 jesuita Pedro da Fonseca (1528-1599), que foi provincial de Portugal, ensinou ali a L6gica dentro deste espirito. Francisco Suarez
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(1548-1617), jesulta espanhol, teve em Coimbra a catedra donde irradiou o seu
famoso magisterio, especialmente importante na filosofia do Direito. Durante
o seculo XVI I atinge o seu apogeu a ~escola conimbricense», que e uma tentativa
para adaptar a Escolastica e o Aristoteles dos Escolasticos ii. problematica mais
recente. Contam-se entre estes conimbricences Baltasar do Amaral, Baltasar
Teles, Francisco Soares (dito Lusitano, para se nao confundir com o seu homo..
nimo espanhol atras citado), Inacio de Carvalho. A universidade jesuita de
Evora e outro foco importante de Teologia escolastica, e nela se distinguiu
o espanhol Luis de Molina (1536-1624), autor de uma celebre teoria que visava
conciliar a teoria da Grat;a com a do livre arbitrio - teoria que encontrou forte
oposi1;ao por parte dos Dominicanos.
0 ensino universitftrio jesuita, de inlcio razoavelmente actualizado e
eficiente, decai ii. medida que se aproxima e avani;a o seculo XVII, convertendo-se os tratados universitarios em manuais, e estes em postilas sem autoria
responsavel, equivalentes ii.s sebentas no nosso tempo.
Alem do ensino universitario, os Jesuitas dominam, em geral, com os
seus colegios de Artes, os Estudos Menores, ou preparat6rios, em toda a extensao
do imperio da Casa da Austria, atraves de numerosas escolas onde se educam
tanto a aristocracia de sangue como a burguesia. Nesses colegios, entre os quais
se destacam o Colegio das Artes de Coimbra e o de St0 • Antao de Lisboa, alem de
no1;oes de Matematica e Geometria necessarias a constru1;ao ou manobra naval,
ii. vida militar, etc., ministra-se principalmente uma cultura geral que, embora
adoptando as formas da erudit;ao humanistica, era escolastica na sua inspirai;ao
mais profunda. A Ratio Studiorum, regulamento pedag6gico de todas as escolas
jesuitas (1599), tern em vista desenvolver a expressao oral e escrita em latim, a capacidade de disputa e de exibit;ao literaria em pt'.iblico, atraves de sabatinas, concursos
de emulai;ao escolar, recitas, representai;oes teatrais, proscrevendo expressamente
todo o magisterio ou pratica escolar que favorei;a a curiosidade intelectual, o gosto
da novidade, o espirito critico. Arist6teles, base de todo o ensino, deve ser interpretado segundo os comentadores consagrados, especialmente S. Tomas.
Diferentemente do que sucede em Espanha, o papel cultural das outras
ordens religiosas e em Portugal nesta epoca modesto em comparat;ao com a dos
jesuitas. Devem-se no entanto aos Cistercienses de Alcobat;a, aos Dominicanos,
aos Franciscanos e a outros, numerosas hagiografias, hist6rias monasticas, hist6rias
nacionais, que constituem o grosso da produt;ao impressa em lingua portuguesa
no seculo XVI.

Deve ter-se bem presente que sob o governo dos Filipes sao, mais do
que nunca, bilingues nao s6 os autores como o publico portugues. Um exemplo
de coma os autores espanh6is se dirigiam aos portugueses e o panegirico de Lisboa
com que abre El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Significativo e tambem
que o Quijote de Cervantes tenha duas edi~oes em Lisboa no pr6prio ano da sua
primeira edit;ao; e que a primelra edit;ao do Guzman de Alfarache, 2.11 parte,
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de Mateo Aleman, seja igualmente lisboeta. Esbo~a-se desta forma uma tendencia a dar ao castelhano, lingua geral da Peninsula, preponderAncia no teatro
e nos generos de grande circulai;ao, coma o romance, ficando o portugues reduzido
a condii;ao de lingua regional. Tendencia passageira, resultante como vlmos da
ausencia de uma corte regia em Lisboa, e que pode ter contribuido para a decadencia ou falta de continuidade do romance e do teatro em lingua portuguesa.
A literatura castelhana desta epoca sofre tambem, mas, pelas razoes ja
apontadas, com muito menor intensidade, a influencia da Contra-Reforma.
Apresenta numerosas sobrevivencias medievais, a que a Contra-Reforma, o
esplendor da carte espanhola e o gosto de que se rodeiam os «grandes» de Espanha
dao por vezes vida nova e maior brilho: a neo-escolastica tomista nas universidades; a expressao anal6gica e aleg6rica; o gosto do espectacular; o culto das
imagens; o auto sacramental no teatro; a literatura ascetica e mistica (Frei Luis
de Granada, que viveu em Portugal e ca produziu uma parte lmportante da sua
obra; S.ta Teresa de Avila, S. joao da Cruz, Frei Luis de Leao). Um sentimento
de frustrai;ao, de instabilidade e de desequilibrio, os violentos contrastes de
grandeza e miseria, os desastres da guerra parecem traduzir-se esteticamente
pelo exagero patetico; pelo arroubo mistico e pela macerai;ao ascetica; pela
oposi~ao entre a sublimidade da alma e o grotesco do corpo, entre o cavaleiresco
e o picaro; por um misto de bizarria fidalga e de pitoresco folcl6rico; pela obsessao
do irracional; pela pesquisa dos recessos da alma, pela evasao para o inefavel,
pela sugestao do inapreensivel, subtil e fugidio. Estas tendencias diversamente
combinadas conforme as conjunturas gerais, os meios, os autores e as artes,
assinalam a versao espanhola do transito do Maneirismo ao Barraco. Encontramo-las, de modo cambiante, em Cervantes, que deu no Quijote o melhor simbolo
ou paradigma do atraso feudal da Espanha; Lope de Vega, que exaltou o «ponto
de honra» juntamente com uma ideal monarquia; Luis de G6ngora, criador de
uma poesia em que a sugestao por imagens e pelo ritmo quase anula a expressao
discursiva; Mateo Aleman, que no Guzman de Alfarache produziu o principal
momenta da novela picaresca, a qua! escarnece a «honra» cavaleiresca, pondo
em aci;ao uma especie de her6i negativo, o picaro.
No meio portugues, coma veremos, o classicismo da Alta Renasceni;a
ma! bruxuleia por infcios do reinado de D. Joao III, com alguns rastos mais
tardios em Joao de Barros, Ant6nio Ferreira, Camoes; o Maneirismo, de que
s6 muito recentemente se comei;ou a editar e a identificar metodicamente a
autoria de muita produ~ao poetica dispersa, parece acusar a importAncia acentuada de certa regressao ascetica goticizante, alias comum a outras literaturas
contemporaneas; quanta ao Barraco, nao e tambem dificil descobrir o germinar
de alguns dos seus ingredientes cerca de 1620 e ate anteriormente, mas as condit;oes nacionais s6 propiciaram as suas manifesta4'oes mais caracteristicas pelo
final da Restaura4'ao e epoca de D. Joao V, quando ja na Frani;a e em Italia
se definira um neoclassicismo academico.
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portuguesa em varios artigos, nomeadamente em Maneirismo e Barrow na Poesia
Portuguesa dos seculos XVI e XVII, sep. da Laso-Brazilian Review, 1965.
Vitor M. Pires de Aguiar e Silva, Para uma lnterpretariio do Classicismo,
in Revista de Historia Litertiria de Portugal, ano I, vol. I, pp. 1-156, Coimbra,
1962; Teoria da Literatura, 5.3 ed. aum., vol. I, Coimbra, 1984.
Tradu~oes mais acessiveis de obras capitais do Renascimento: da Utopia
de Morus, do Elogio da Loucura de Erasmo, da Cidade do Sol de Campanella e do
Principe de Maquiavel na •Colecc;ao de Filosofia e Ensaio», Lisboa; dos dois
primeiros na «Colec~ao Cosmos»; do primeiro na colec~ao lb, Europa-America.
O «fondo de Cultura Econ6mica» editou Utopias del Renacimiento (Morus, Campanella e Francisco Bacon), 2." ed., 1956.
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