COMENTÁRIO À RESPOSTA
DO PROF. LEODEGÁRIO AZEVEDO FILHO
Num seu livro (1), escreveu o Prof. Leodegário A. de Azevedo
Filho: «No ano de 1972, a convite do Professor Américo da Costa
Ramalho, Director da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, coube-nos a honra de reger, em missão oficial, a cátedra de Literatura Brasileira naquele importante centro de cultura
universitária».
De facto, estando o Prof. Hamilton Elia para terminar o seu ensino
como professor visitante em Coimbra, disse-me que seu irmão Sílvio
lhe escrevera, pedindo que recomendasse para lhe suceder o Prof. Leodegário. Até então, eu nunca ouvira falar de Leodegário mas, recomendado por Hamilton Elia, um scholar e um gentleman, não pus qualquer dificuldade ao convite para ensinar em Coimbra, que foi devidamente aprovado pelo Conselho da Faculdade, então composto só de
professores catedráticos.
Já o contrato fora aprovado, quando alguém enviou a vários
membros do Conselho da Faculdade uma recensão de um livro recém-publicado (2) do professor brasileiro. A recensão (3) é demolidora
e nela aparece, objectivamente, a acusação de plágio contra Leodegário.
Ainda houve quem me chamasse a atenção para a crítica. Mas a
Faculdade precisava de um professor de Literatura Brasileira para o

(1) Uma visão brasileira da Literatura Portuguesa. Coimbra, Livraria Almedina, 1973, p. 9.
(2) Para uma Gramática Estrutural da Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro,
Edições Gernasa, 1971.
(3) Da autoria de Mercedes Sanfelice e publicada na Revista de Letras, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 14, 1972, pp. 232-238.
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ano lectivo em curso e era tarde para tomar outra decisão. E foi
assim que o Prof. Leodegário veio ensinar na Faculdade de Letras de
Coimbra.
Portanto, quando em princípios de 1975 resolvi pedir uma licença
sabática que aproveitaria para ir ao Brasil trabalhar na Biblioteca
Nacional do Rio de Janeiro (4), e escrevi ao Prof. Leodegário para
que me arranjasse onde ensinar, a fim de tornar mais fácil, economicamente, a minha permanência no Brasil, tratava-se naturalmente de pedir um favor, em troca do favor que eu lhe prestara
anteriormente: manus manum lavat. Cheguei ao Brasil, em meados
de Julho de 1975.
Creio que as nossas divergências começaram no ano seguinte,
quando, num congresso organizado pelo Prof. Leodegário, tratei o
tema «Coimbra no tempo de Anchieta» (5).
Ao discutir a minha comunicação, o Prof. Leodegário argumentou
com o velho «slogan» da «Idade Média teocêntrica e o Renascimento
antropocêntrico», tentando convencer-me de que um padre católico,
ortodoxo e convicto, como Anchieta, não poderia senão rejeitar a cultura
do Renascimento. ' Tratava-se da antiga falácia de que o Renascimento
europeu era pagão, anticristão e dissoluto de costumes.
Tentei mostrar-lhe que os casos de ateísmo, mesmo no Renascimento italiano, o mais paganizante de todos os renascimentos europeus,
eram poucos e pouco significativos; e que o Renascimento português,
assim como o espanhol, não tinham negado o Cristianismo.
Tudo em vão. Chegou mesmo a chamar-me a sua casa, para me
explicar o que era a Idade Média, o Renascimento, o Humanismo, etc.

(4) Com efeito, aí se encontram os livros de Diogo Barbosa Machado, autor
da Bibliotheca Lusitana.
(5) Essa comunicação terminava assim: «Se, por outro lado, a partir de 1537,
com a transferência da Universidade, e sobretudo, depois de 1548, com a criação
do Colégio das Artes, os oradores latinos insistem numa era de renovação em que
finalmente brilham as luzes da cultura, graças à expulsão da barbárie medieval,
isso é um lugar comum humanístico, aplicado ao rei D. João III, para lisonjear o
monarca pela amplitude e pela generosidade dos meios materiais postos à disposição
dos renovadores. Mas a renovação, essa existia, há muito, embora tivesse atingido
o auge entre 1548 e 1551, em Coimbra, exactamente aqueles anos em que Anchieta
adquiriu no Colégio das Artes o extraordinário domínio do latim que os seus poemas
evidenciam.» (5.° Congresso Brasileiro de Lingua e Literatura, Rio de Janeiro, Edições
Gernasa, 1977, p. 69).
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A sua atitude chocou-me profundamente, pois não lhe reconhecia
autoridade para me dar lições em matéria que eu estudava, como
investigador, há muitos anos. Por outro lado, a minha era uma cultura
especializada que faltava completamente ao Prof. Leodegário, mero
repetidor de «slogans» culturais.
Ainda então eu não tinha lido o seu livro Anchieta, a Idade Média
e o Barroco, onde tudo isto que acabo de dizer, i.e., as opiniões do
Prof. Leodegário são repetidas à saciedade. O livro não se encontrava à venda, mas vim a adquirir um exemplar, quando menos
esperava.
Pude verificar que logo no início do seu livro, ao fazer a biografia
de Anchieta, o Prof. Leodegário omite o facto importante de Anchieta
ter estudado no Colégio das Artes de Coimbra, a partir do
ano da sua fundação, em 1548. Aí foi aluno de Diogo de Teive,
grande poeta e prosador em latim. Anchieta, por sua vez, ganhou
em Coimbra a reputação de bom latino. Não foi, portanto, um
aluno vulgar.
Eis como a biografia de Anchieta é apresentada pelo Prof. Leodegário, no período da sua vida em Coimbra: «José de Anchieta nasceu
em São Cristóvão de la Laguna, capital de Tenerife, nas Canárias, em
19 de março de 1534,filhode Juan Anchieta, biscainho da Guipúscoa,
e D. Meneia Dias de Clavicko Llarena. Em 1551, entrou para o
Colégio dos Jesuítas em Coimbra. Em 1553, por motivos de saúde,
veio para o Brasil, com Duarte da Costa.» (p. 18).
O facto de ter entrado para a Companhia de Jesus em 1551 não
significa necessariamente que tivesse desistido de estudar no Colégio
das Artes, pois outros membros da Companhia aí continuaram a
estudar, depois de se tornarem jesuítas. Aliás, em 1555, o Colégio
das Artes seria entregue à Companhia de Jesus.
Imbuído do preconceito de que o desejo de felicidade para além
da morte é uma atitude medieval, o Prof. Leodegário escreve a respeito
de José de Anchieta que foi poeta em várias línguas: «A cosmovisão
do poeta, a sua filosofia de vida religiosa, gira toda ela, em torno do
conceito de felicidade na vida extraterrena, em franca oposição aos
valores éticos e estéticos do Renascimento.» (p. 120).
Esta ideia é repetida continuamente, como um estribilho. Segundo
ela, o Renascimento rejeita o Cristianismo — o que é falso — e «o conceito de felicidade na vida extraterrena» é típico da Idade Média e
desaparece no Renascimento, para voltar a aparecer no Barroco.
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Mas a verdade é que a felicidade no Além, como recompensa
duma vida cristã, foi e é doutrina corrente e constante da Igreja.
Ainda o que mais surpreende é a afirmação de que Anchieta,
sendo um homem simultaneamente da Idade Média e do Barroco,
não possui qualquer vislumbre de cultura do Renascimento. Mesmo
sem contar com o facto de que a formação adquirida por Anchieta no
Colégio das Artes de Coimbra foi uma formação renascentista, esta
crença de que o Barroco é possível sem o conhecimento da cultura
renascentista, ignora completamente a formação cultural dos homens
do Barroco literário.
Com efeito, a tradição greco-latina do Renascimento não só é
continuada no Barroco, mas empolada e levada quase aos últimos
limites. Veja-se a cultura de Manuel Faria e Sousa nos seus comentários à obra de Camões, a cultura de João Franco Barreto na Micrologic, Camoniana, a cultura do Padre António Vieira, a cultura do
Padre Manuel Bernardes, de D. Francisco Manuel de Melo, etc.
Assim sendo, como são possíveis afirmações do Prof. Leodegário,
repetidamente ocorrentes na sua tese Anchieta, a Idade Média e o
Barroco, à maneira da seguinte?: «O que a obra anchietana não reflète,
de forma alguma, é o espírito do Renascimento. Pelo contrário.
A ele se opõe decisivamente, numa espécie de luta de sobrevivência
do sentimento de religiosidade medieval em face de um mundo voltado
para a Antiguidade pagã.» (p. 120).
Isto mostra que o Prof. Leodegário não conhece a cultura greco-latina, ao menos em tradução. Para ele, tudo é paganismo e anticristianismo na cultura da Antiguidade Clássica, e os homens do
Renascimento, ao estudarem os autores greco-latinos, tinham voltado
as costas a Deus, para seguirem as divindades pagãs. Trata-se dum
exagero e duma extrema simplificação, reveladores dum primarismo
confrangedor.
Com efeito, acreditar que alguma vez, no Renascimento, em consequência do estudo dos autores pagãos, o Deus único dos cristãos esteve
em risco de vir a ser substituído pelo politeísmo da Antiguidade, revela
ignorância e ausência de espírito crítico.
Na verdade, os próprios pagãos cultivados da Antiguidade, pelo
menos os que mais influenciaram os humanistas do Renascimento,
ou não acreditavam na existência dos deuses, como Lucrécio, ou estiveram muito próximos da noção de um deus único, como Cícero, fonte
primeira do Humanismo europeu de Quinhentos.
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Ora Cícero, que foi áugur, gostava de repetir a ironia de Catão
-o-Antigo que dizia não compreender como dois haruspices que se
cruzavam na rua podiam deixar de rir um do outro (6).
Em Camões, nos Lusíadas, os deuses do Paganismo são forças
secundárias. No estudo «A tradição clássica em Os Lusíadas», publicado em 1972, e incluído mais tarde no livro Estudos Camonianos
(l. a edição, 1975; 2. a ed., 1980) escrevi: «...a proximidade espiritual
de Camões com o seu grande modelo latino, Virgílio, é maior do que
vulgarmente se julga, não sendo ambos alheios à noção de um ente
supremo que rege os destinos do Universo. Tratando de Eneias,
herói virgiliano, epónimo da Eneida, o poeta de língua inglesa T. S. Eliot
escreveu: '...tudo quanto ele fez, esteve sujeito ao destino, ou foi
consequência de maquinações dos deuses que são eles próprios, sentimo-lo nós, apenas instrumentos de um poder insondável que os transcende.' Também os deuses camonianos — podemos acrescentar em
aditamento a Eliot — não podem esconder Enfim que o Sumo Desus,
que por segundas / Causas obra no mundo, tudo manda (Lus. X,
85, 1-2)» (7).
Aliás, esta situação vinha da própria poesia de Roma, por exemplo,
do poema heróico Farsália ou A Guerra Civil, de Marco Aneu Lucano
(39-65 d.C), muito lido na época de Anchieta. Na Pharsalia, os deuses
são meros elementos decorativos da acção, sem nela intervirem. O poeta
pode escrever:
Sunt nobis nulla profecto
Numina; cum caeco rapiantur saecula casu,
Mentimur regnare louem.
(Luc, Ph. vii, 445-447)

«Os deuses não existem; sendo as gerações arrebatadas pelo
cego acaso, nós mentimos, ao dizer que Júpiter reina.»
O acaso condiciona as acções dos homens: se lhes é favorável,
chamam-lhe Fortuna, «Sorte»; se desfavorável, Fatum, «Destino».

(6) Cícero, De Diuinatione, II, 51.
(7) Américo da Costa Ramalho, Estudos Camonianos, 2.a edição, Lisboa,
Instituto Nacional de Investigação Científica, 1980, p. 20-21.
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E em Anchieta, bom conhecedor da poesia latina, os nomes dos
deuses são simples metonímias das actividades que representavam na
tradição romana: Marte, a «guerra», Vulcano, o «fogo», Febo, o «Sol»,
Vénus, o «amor», etc.
Mas regressemos à obra de Anchieta. Na sua actividade de sacerdote, compôs poesias em português, castelhano e tupi, a fim de servirem
de complemento à catequese. Tais poesias são escritas na língua popular
do tempo e contêm arcaísmos, alguns deles ainda correntes hoje na
linguagem do povo em Portugal.
Os ritmos são também os da tradição popular, uma vez que os
versos eram cantados com aproveitamento de melodias correntes na
época, como ainda hoje acontece com muitos cânticos em vulgar,
usados pela Igreja Católica.
Nada de estranho, pois, em que essas cantigas reflictam um estado
linguístico antigo e apresentem um sabor medieval. E o mesmo acontece com o seu teatro, ao gosto popular.
A propósito de algumas cantigas em latim de carácter religioso,
que provavelmente eram cantadas também, o Prof. Leodegário sublinha
acertadamente: «Não admira, pois, que Anchieta, embora escrevendo
em latim, tenha recorrido ao metro popular da redondilha maior com
pé quebrado, substituindo o ritmo quantitativo pelo ritmo intensivo,
como se fazia na Idade Média» (8).
Mas esquece as poesias sobre temas religiosos em que Anchieta
usou os ritmos da Antiguidade Clássica, os ritmos das odes sancas
de Horácio, por exemplo, segundo já tive ocasião de assinalar (9).
Vejam-se esses poemas, como os que fazem parte das Horae Immaculatissimae Conceptions Virginis Mariae, encontrados no manuscrito de Algorta juntamente com as grandes obras poéticas de Anchieta,
a saber, De Beata Virgine Dei Matre Maria e De Gestis Mendi de Saa,

(8) Leodegário Amarante de Azevedo Filho, Anchieta, a Idade Média e o
Barroco. Edições Gernasa, Rio de Janeiro, 1966, p. 115.
(9) Na recensão do opúsculo de Leodegário A. de Azevedo Filho, A obra
de Anchieta e a literatura novilatina em Portugal, Rio de Janeiro, 1985, 53 p., em
Humanitas XXXVILXXXVIII, Coimbra, 1985-1986, p. 382-386. O passo relevante
vem na p. 382, ao fundo.
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leiam-se esses poemas no livro do Rev. Pe. Armando Cardoso, S.I. (10).
Para exemplo, cito apenas a primeira estrofe das Horae:
Temporis longi miseratus orbis
Conditor fletum, senio gravatam
Angelum summo sólio polorum
Mittit ad Armam.

—
w

—

—

W W
w

O facto de Anchieta ter composto poemas que formalmente são
odes greco-latinas, mostra que o apóstolo do Brasil foi um grande
poeta de formação clássica, pois mesmo entre os humanistas só os
melhores poetas como André de Resende, Inácio de Morais ou Diogo
de Teive, todos eles seus contemporâneos em Coimbra — e Diogo de
Teive seu mestre — ousaram fazê-lo.
Penso que mais importante do que colar um rótulo a Anchieta,
como «medieval», «renascentista» ou «barroco», mais inteligente e mais
científico do que envolver o nome de Anchieta num «slogan» qualquer
é interpretar e explicar a complexidade da sua formação cultural.
E para esse efeito, há que estudar, além das suas poesias em romance
e em tupi, os seus dois poemas latinos mais importantes, De Beata
Virgine Dei Matre Maria e De Gestis Mendi de Saa, lendo-os no original.
Um latinista começará por apreciar a finura estilística da colocação de Dei Matre no conjunto do título, reveladora da sensibilidade
artística do poeta.
:_: Algumas opiniões do Prof. Leodegário sobre o poema Da Bem•Aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus que ele conhece na tradução
do Rev. Padre Armando Cardoso, S.I. (11):

(10) P. Joseph de Anchieta S.J., Poemas Eucarísticos e outros: De Eucharistia
et Aliis, Poemata Varia. Obras completas, 2° volume. Originais latinos, acompanhados de tradução portuguesa, introdução e notas pelo Padre Armando Cardoso
S.J., Edições Loyola, São Paulo, 1975, p. 98 e segs.
(11) P. Joseph de Anchieta, S.J., Poema da Bem-Aventurada Virgem Maria,
Mãe de Deus. Obras Completas, 4." volume (tomos I e II). Originais latinos acom-
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«No último canto, mais se acentua a concepção medieval e barroca
da vida que tinha Anchieta, pondo no mundo extraterreno a felicidade
completa. A terra, ao contrário da concepção pagã renascentista,
não é centro de prazeres, mas de exílio e de renúncias, por onde deve o
homem passar com os olhos e a alma voltados para Deus, segundo
os princípios do humanismo teocêntrico, e não do humanismo antropocêntico» (12).
«De qualquer forma, cremos ser lícito concluir, em face do exposto
que o Poema da Virgem, na medida em que exprime uma tensão permanente entre o espírito e a matéria, no sentido de revalorizar esteticamente a Idade Média, no que nela havia de mais profundamente
espiritual, é obra que se inclui na esfera barroca, revelando repulsa às
ideias pagãs da época, num estilo complexo e ricamente entretecido
das mais variadas figuras literárias» (13).
«Em Anchieta, a Idade Média e o Barroco se dão as mãos, pois o
poeta, abeberando-se nas fontes medievais, esteticamente as transfigura na expressão barroca dos 2.886 dísticos do Poema da Virgem.
Nem sei como se pode falar em Renascimento diante desse fato literário, fruto da Contra-Reforma, todo êle embebido de fervor religioso,
místico e ascético, como as mais autênticas obras de arte produzidas
pelo espírito barroco. Nem é outra a conclusão do Padre Armando
Cardoso, na valorização literária do poema, embora inclua o poeta
no Renascimento» (14).
O Prof. Leodegário parece ignorar que houve numerosos poemas
latinos sobre Nossa Senhora, na época do Renascimento, por toda a
Europa, e que, em Portugal, a Virgem é tema de poesias latinas desde
Cataldo Sículo até André de Resende, isto é, ao longo de todo o
século xvi. Quanto a José de Anchieta, a sua atitude é a de um místico, atitude espiritual que se manifesta em todas as épocas da História da Igreja, e na qual a renúncia aos prazeres materiais da vida

panhados de tradução em verso alexandrino. Introdução e anotações ao texto pelo
Pe. Armando Cardoso, S J., Edições Loyola — MEC-INL. São Paulo, 1980. A primeira edição é de 1940.
(12) Cf. o livro citado na nota 8, p. 134.
(13) Ibidem, p. 134.
(14) Ibidem, p. 135.
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terrena é um elemento constante, na Idade Média, no Renascimento,
no Barroco ou em outra época qualquer.
Dos dois poemas latinos, aquele de que mais me tenho ocupado, o
De Gestis Menai de Saa, revela-se — como já escrevi — «um poema
renascentista, não apenas pela época em que foi escrito, mas pelo
esquema, construção, vocabulário e espírito do Renascimento.
A circunstância de ter sido composto por um padre •— pois estou
convencido de que, embora publicado anonimamente em Coimbra,
em 1563, é obra de Anchieta —, o ter sido escrito por um sacerdote,
e ser um poema profundamente religioso, não lhe tira o carácter renascentista» (15).
E evidente que para isso tem de pôr-se de lado o primarismo do
Prof. Leodegário: Idade Média teocêntrica; Renascimento antropocêntrico. O homem de Quinhentos de costas para Deus e para os
problemas religiosos.
«Como seria difícil nestas coordenadas — continuava eu — explicar a obra do maior humanista europeu do século xvi, Desidério Erasmo,
que passou a vida a editar a Bíblia em grego e em latim, a publicar
edições dos Padres da Igreja, a discutir de todos os modos possíveis,
em tratados, panfletos e diálogos a conduta própria do homem cristão !
E o Erasmo poeta que, à semelhança de Anchieta, exaltou a Virgem
e cantou Santa Genoveva que o curara de um esgotamento, quando
era hóspede do Colégio de Montaigu, em Paris? Sem falar do Erasmo
frade que, apesar de dispensado da clausura e de beneficiário de mais
algumas isenções, nunca abandonou a Igreja nem se tornou apóstata».
Podia acrescentar: E que só não foi cardeal, porque não se mostrou
disposto a aceitar o barrete cardinalício, oferecido pelo papa Paulo III.
O latim dos dois grandes poemas de Anchieta não é latim medieval,
nem o resultado da sobrevivência medieval de Virgílio e Ovídio. Por
outro lado, os hexâmetros e pentâmetros dactílicos de Anchieta exibem
uma perfeição formal e técnica que o hexâmetro alcançou modernamente só com os humanistas do Renascimento. E é mais fácil explicar
o seu aprendizado por parte de Anchieta, com a frequência do Colégio
das Artes de Coimbra, de que foi aluno, do que por influência da Idade
Média, como quer o Prof. Leodegário.
(15) A. Costa Ramalho, «O Inferno no De Gestis Menai de Saa de Anchieta»
in Afecto às Letras. Homenagem da Literatura Portuguesa Contemporânea a Jacinto
do Prado Coelho. Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, 1984, p. 49.
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Esta ideia do salto cultural da Idade Média para o Barroco, sem
passagem pelo Renascimento (16), •—• princípio básico d a tese do
Prof. Leodegário — resultou de uma sugestão do historiador Sérgio
Buarque de Holanda, num artigo de jornal, em 1949: «Forçando um
pouco o sentido das palavras, cabe talvez dizer que, na arte assim como
na vida social, saímos da Idade Média para o Barroco, sem conhecer
o Renascimento» (17).
Mas a visão histórica de Buarque de Holanda, já inadmissível em
1949, ainda menos pode ser aceite hoje, quando se sabe que a introdução do Humanismo em Portugal ocorreu muito antes da data que se
admitia, há cinquenta anos. Nos primeiros anos do século xvi, o
Humanismo Greco-Latino, de origem italiana, estava instalado em
Portugal, com a chegada de Cataldo Parísio Sículo circa 1485 (18).
O Brasil foi descoberto oficialmente em 1500. Mas a sua colonização começou muito mais tarde, depois de 1530, em plena época
do Renascimento em Portugal. Nem D. Manuel I, falecido em 1521,
nem seu filho D. João III, morto em 1557, acrescentaram ao seu pomposo título de «Rei de Portugal e dos Algarves, d' Aquém e d'Além
Mar em África, etc.», o senhorio do Brasil. Quer isto dizer que o
Brasil, só pouco antes da morte de D. João III, começou a ter importância. E nessa altura, a Idade Média estava, há muito, ultrapassada.
Foi por esse tempo, a três anos do falecimento do «Piedoso», que
Anchieta chegou ao Brasil. Por isso, quando o poeta novilatino José
de Anchieta, antigo aluno do Colégio das Artes de Coimbra —• escola
humanística renascentista, por excelência ! — aportou ao Brasil em
1553/4, levava consigo uma formação cultural do Renascimento.

A «Resposta» do Prof. Leodegário mostra algum progresso.
Finalmente, Anchieta passa a ser humanista da Contra-Reforma,
(16) Cf. Leodegário A. de Azevedo Filho, Anchieta, a Idade Média e o Barroco,
p. 158 : «O De Gestis Mendi de Saa, por assim dizer, é o grande poema épico de nossas
origens, apresentando estrutura própria do naturalismo barroco, sem a menor influência do Renascimento.»
(17) Citado em Anchieta, a Idade Média e o Barroco, p. 180.
(18) Cf. Cataldo Parísio Sículo, Epistolae et Orationes. Edição fac-similada.
Introdução de Américo da Costa Ramalho. Por Ordem da Universidade, Coimbra, 1988. Sobre Cataldo, ver p. 7-22.
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posição certamente mais aceitável do que a anterior. Vê-se que aprendeu alguma coisa.
Devo acrescentar que não considero fundamental que se chame
«renascentista», «maneirista» ou «barroco» a Anchieta. Aquilo que
considero inaceitável é que se diga que ele saiu culturalmente da Idade
Média para o Barroco, sem possuir a cultura da sua época que era em
Portugal o Renascimento.
Mas a «Resposta» é um documento retórico onde as questões que
estavam em discussão se encontram, na maior parte, omissas, e a argumentação do polemista desvia o leitor para outros assuntos, acabando
a controvérsia por ser com o Pe. Armando Cardoso quase tanto como
comigo.
Não estando disposto a gastar mais tempo com o Prof. Leodegário, respondo brevemente às suas observações principais:
1) Sobre a autoria do poema De Beata Dei Matre Virgine Maria,
mencionei «o grande canto em louvor da Virgem onde Anchieta não
ocultou o seu nome» (19). Queria com isto dizer que o poema é menos
anónimo, se assim pode dizer-se, do que o De Gestis Menai de Saa,
pois se apresenta, em alguns passos, como claramente autobiográfico.
2) A propósito do convite que o Prof. Leodegário me teria dirigido para editar o De Beata Dei Matre Virgine Maria, tudo não passou
de conversa fiada que nunca tomei a sério.
3) Sobre as minhas «minúsculas resenhas publicadas em Humanitas», respondo que não é verdade que sejam minúsculas; que não
está provado que o mérito duma recensão crítica dependa da sua extensão; e que o Prof. Leodegário não tem razão de queixa: o seu opúsculo
dactilografado em 53 páginas de pequeno formato, A Obra de Anchieta
e a Literatura Novilatina em Portugal, Rio de Janeiro, 1985, foi apreciado numa recensão de Humanitas XXXVII-XXXVIII (1985-1986),
de mais de cinco páginas de texto cerrado, em corpo 8.
4) Quanto ao soneto em quatro línguas, atribuído a Anchieta
num manuscrito da Biblioteca da Universidade de Coimbra, do

(19) Cf. o artigo citado na nota 15, p. 50.
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século xvii (não do século xvni, como diz o Leodegário), e descoberto
pela Dr. a Maria Luísa Lemos (não «Ramos», como lhe chama o Leodegário), foi publicado com o seguinte título: «Um soneto de
Anchieta?» (20).
A respeito da autoria, limito-me a dizer que no manuscrito esse
soneto em português, espanhol, italiano e latim, é «atribuído ao
Pe. Anchieta».
Destas línguas, só é novidade o italiano, aliás geralmente conhecido das pessoas cultas no século xvi. Mas num artigo intitulado
«A Itália na vida do Beato Anchieta» (21), o Rev. P.e Hélio Abranches
Viottí, o melhor biógrafo de Anchieta, apontou as razões que há para
crer que Anchieta sabia o italiano; mostrou a sua longa convivência
com italianos, desde o nascimento em Tenerife; e sugeriu a fonte do
episódio tratado no soneto.
5) As opiniões do Prof. Leodegário sobre Literatura em latim,
do século xvi, possuem o peso que lhes confere a pessoa de quem vêm,
ou seja, o seu pouco ou nenhum conhecimento da matéria.
6) No que diz respeito à existência de livros no Brasil no século xvi,
pretendi dizer apenas que os livros circulavam muito mais do que
se pensava há anos, e que, estando provado que havia livros em Goa (22),
era natural que eles se encontrassem também no Brasil que estava
a meio caminho da viagem marítima para o Oriente. Mas o Prof. Leodegário prefere não compreender.
Quanto aos soldados, nem todos eram analfabetos, como ele
supõe. Soldados foram Luís de Camões, Heitor da Silveira, João
Lopes Leitão e outros.

(20) Publicado inicialmente em Humanitas XXXI-XXXII, Coimbra, 1979-1980, p. 244-245; reimpresso no meu livro Para a História do Humanismo em Portugal: I, Coimbra, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 1988, p. 181-182.
(21) Humanitas XXXIII-XXXIV, Coimbra, 1981-1982, p. 213-217.
(22) Cf. a recensão citada na nota 9, p. 385. E A. Costa Ramalho, Estudos
sobre o Século XVI. Lisboa, I.N.-C.M., 21983, p. 381.
Quando D. Pedro Fernandes Sardinha, o primeiro bispo do Brasil, que viria
a ser comido pelos índios caetés, em 1566, esteve em Goa, nas funções de deão da Sé,
tinha consigo a sua biblioteca que levara de Lisboa. Não a terá levado para o Brasil
também?
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7) A grande cultura geral, literária e linguística, com que o
Prof. Leodegário me teria confundido no Brasil, resume-se a bem pouco.
Tinha o Prof. Leodegário decorado uma lenga-lenga estruturalista que aplicava como um nariz-de-cera às conferências sobre não
importa que autor.
Iniciada a conferência, desfiava aquela ladainha, de mistura com
cumprimentos e amabilidades, dirigidos às pessoas suas conhecidas
que se encontravam na assistência. Quando terminava esta introdução, pouco tempo restava para o tema a tratar... E quanto menos
compreendido era, mais satisfeito ficava.
8) Para terminar, cito da sua «Resposta»: «...pessoas que confundem Anchieta, um escolástico, com Erasmo, um herético».
Anchieta = escolástico; Erasmo = herético: mais um «slogan»...
desactualizado !
AMéRICO DA COSTA RAMALHO

