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O PERCURSO DAS LETRAS: o ensino

de literatura no Brasil colonial

“...Crisostomo e Anselmo e quel Donato

Ch’a la prim’arte degno porre mano.”

Dante, Paradiso, 12, 138.

Luís A. Verney se tornou um dos maiores cânones na construção do pensamento educacional tal como ele é

concebido durante grande parte da história do Brasil. Durante o reinado de D. José I, compreendido entre

1750 a 1777, quando se consolidou a reforma pombalina, o livro O verdadeiro método de estudar, publicado

em 1746, serviu como principal referencial no processo de reformulação da estrutura pedagógica a ser

executada nas terras lusitanas, bem como em todas as suas colônias. O modo como Verney tratou o ensino

de Literatura – que não estava ainda estabelecido nessa época – descontrói o modelo enraizado, desde a

Grécia Antiga, e institucionalizado até então pelos jesuítas na colônia. Tomando como base os moldes criados

por Platão, Aristóteles e Horário, o ensino jesuítico preocupou-se exclusivamente na reprodução de tratados,

conceitos e regras de composição que forneciam ferramentas para a leitura e para a compreensão de obras

clássicas. Com a reforma, deixou de ser uma prioridade a memorização de tais regras ou mesmo de obras,

tendo em vista que agora na República, para Verney, a poesia não é coisa mais necessária. Há, desde então,

um dos principais rompimentos que darão ao ensino de Literatura o caráter que ele mantém hoje, conforme

preza os Parâmetros Curriculares Nacionais em voga. Para o pedagogo, não havia precisão de se produzir ou

memorizar os versos senão para o entretenimento da sociedade e, por isso, este campo deveria ser reservado

apenas àqueles que demonstrassem a inclinação necessária para tal tarefa. Mesmo assim, para a formação de

uma intelectualidade mais consistente, considerava o autor, era importante que o indivíduo, por mais que não

produzisse ele mesmo estas obras, conhecesse um pouco acerca do seu desenvolvimento.
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O ensino da disciplina, no entanto, vai apenas se consolidar já no século XIX, com a criação do Colégio Pedro

II, durante o período imperial em que, desde 1822, o Brasil deixa de ser colônia portuguesa e passa a usufruir

de uma independência pouco elucidativa. Neste período, no Colégio Pedro II, o ensino da Retórica e da

Poética serão substituídos pelo ensino da História da Literatura. Convém ressaltar que esta instituição servirá

de modelo para a expansão do ensino público no Brasil e estenderá o seu legado até as reformas oriundas a

partir da década de 50 do século XX. “O ensino ministrado no Colégio de Pedro II foi, portanto, durante todo o

Império, um padrão ideal” (HAIDAR, 2008, p. 94).

Em sua nota ao leitor, o cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, autor do Curso elementar de Literatura

Nacional, publicado pela primeira vez em 1862, anuncia que a sua nomeação como professor de retórica,

poética e literatura nacional no Colégio Pedro II se deu em 1857. No entanto, a cadeira de Literatura Nacional

é criada somente no mesmo ano de publicação do Curso elementar... Na prática, a obra não trata

propriamente da literatura nacional tal como propõe o seu título, mas de uma história da literatura que está

intrinsicamente ligada à história da literatura portuguesa, até porque não havia ainda em nosso território

nenhuma manifestação literária genuinamente nacional que se destacasse, senão aquelas trazidas de

além-mar e aqui degustadas por uma sociedade que, mesmo vivendo em solo independente, estava

profundamente arraigada na cultura europeia. Dessa forma, o requisito necessário, segundo o autor, para

compreender o modo como se desenvolveu a nossa literatura é retomar o passado recente quando éramos

ainda colônia portuguesa – econômica e culturalmente. Somente a Escola Romântica Brasileira é que, nas

últimas páginas da sua extensa obra, faz-se retratada, sendo considerada por J. C. Fernandes Pinheiro o

primeiro movimento que se distingue entre estes dois povos a utilizar a língua de Camões.

No entanto, a situação acima retratada é o momento final a que se destina o presente trabalho. Para se

compreender a gênese e o desenvolvimento deste processo, faz-se necessário retornar a um período mais

longo da nossa própria história, com a chegada efetiva dos portugueses em território brasileiro a partir do

processo de achamento e conquista iniciado em 1500. É curioso como se deu de maneira tão intensa e

absorvente o processo de colonização do Brasil, sendo este, sem dúvidas, um projeto extremamente

vitorioso. Ao contrário de outros povos brancos, o português não só conseguiu vencer as condições de clima e

de solo desfavoráveis à sua instalação aqui, como também supriu a extremada carência de gente branca para

a tarefa colonizadora unindo-se com mulher de cor. Pelo cruzamento com mulher índia ou negra,

multiplicou-se o colonizador em vigorosa população mestiça. A falta de gente que o afligia foi, para o

português, a vantagem na sua conquista (FREYRE, 2006).

O legado medieval

A Europa do século XVI foi amplamente marcada pelo processo de desenvolvimento do capitalismo

mercantilista, que acarretou também o próprio aparecimento das nações modernas a se tornarem, a seguir,

as principais potências econômicas e industriais do planeta. Em 1549, uma frota composta pelo primeiro

governador geral do Brasil, Tomé de Souza, e um corpo de oficiais administrativos, 200 regulares de tropa,

320 artesãos, 300 colonos, 400 degredados e 6 missionários jesuítas, sob o comando do Padre Manuel de

Nóbrega, foram os primeiros a colocarem em prática, ao embarcarem na Bahia de Todos os Santos, a nova

política colonizadora estabelecida pelo El-Rei Dom João III, conforme ditam os Regimentos de 17 de
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dezembro de 1548, tendo em vista que, supostamente, segundo o próprio El-Rei, “a principal causa que me

moveo a mandar povoar as ditas terras do Brasill foi pera que a jemte dela se convertesse á nossa santa fee

catolica” (REGIMENTO, 1921).

Neste período, a cultura portuguesa atravessava uma das mais profundas crises, oriunda das transformações

pós-Renascentistas propostas na época, com a expansão da Contra-Reforma. Assim, mesmo diante das

correntes reformadoras do pensamento ocidental, a base pedagógica vigente no Brasil colonial terá um

caráter estritamente medieval. Com isso, o ensino da Retórica somado ao ensino da Gramática e da Lógica,

que, em síntese, compõem o Trivium, serão aqui a gênese do ensino da Literatura. Neste sentido, na prática,

para o ensino da Gramática, os jesuítas se utilizavam de textos clássicos de autores greco-latinos,

selecionados ideologicamente para a construção de uma moral a ser espelhada. Não obstante o conhecimento

acerca destes cânones, era fundamental que o aluno também memorizasse os versos de autoridades como

Virgílio, Horácio, Juvenal e Estácio.

Dessa maneira, a Gramática medieval utilizada pelos jesuítas no processo de catequização e educação dos

povos colonizados, diferentemente da sua concepção grega aristotélica, interessada na arte de ler e escrever,

era principalmente voltada, através do próprio uso do Latim, para o estudo dessa língua já morta e seus

cantos religiosos. Logo, é perceptível que esta Gramática em quase nada se referia a qualquer estudo

sistematizado da literatura. Inúmeras questões políticas e econômicas, somadas a esta série de práticas

educativas executadas pelos religiosos, acarretarão a própria reformulação do ensino e consequente expulsão

dos jesuítas do Brasil, em 1759:

Ao tratar do ensino das línguas, o legislador ordena que elas sejam ensinadas por

nacionais e aprendidas pelo uso e exercício, e não por uma “multiplicidade de

regras”, o que valia também para a língua latina. A gramática deveria ser explicada

na medida em que os casos fossem ocorrendo, na leitura dos clássicos com os quais

seriam dadas aos alunos noções de história e geografia (OLIVEIRA et al, 2010, p.

76).

De fato, é indiscutível que a reforma pombalina iniciada em 1750 foi um dos marcos mais significativos para a

consolidação de um ensino efetivamente qualitativo, preocupado com as reais necessidades de ordem social,

política e econômica da colônia (e, obviamente, do próprio colonizador). A cultura educacional, no entanto,

não se irá esvaecer de uma hora para outra apenas por força de um decreto. Pelo contrário: durante muito

tempo, especialmente no território brasileiro, dada a sua significativa extensão, muitas práticas jesuíticas

serão mantidas por anos a fio, como é o caso do Conde de Rezende. As luzes propostas pela recente

transformação cultural oriunda da Europa, e que serviram de suposta inspiração para a reforma pombalina,

demoraram a chegar nessas terras de além-mar.

As letras durante a reforma pombalina

A reforma elaborada por Sebastião José de Carvalho e Melo, que seria conhecido principalmente pelo seu

título de Marquês de Pombal, e executada pelo rei D. José I foi, indiscutivelmente, construída com a finalidade
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de modernizar a estrutura intelectual portuguesa que, na época, sofria com uma das mais profundas crises

diante da expansão cultural e econômica de nações como Itália, França e Inglaterra. Neste sentido, todas as

modificações propostas pelos regimentos serviam, em síntese, para a iluminação do homem que carecia

agora de uma série de competências que a estrutura pedagógica anterior não oferecia.

Para atender esta demanda recente, havia assim a necessidade de não mais buscar uma formação

meramente erudita e de pouco significado prático para as necessidades cotidianas apresentadas por um

mundo cada vez mais complexo que sofria com os primeiros indícios da constituição de um capitalismo que

modificará praticamente todas as estruturas sociais do ocidente. “O homem do Iluminismo só se sentia

verdadeiramente humano se fosse intelectualmente completo, isto é, se se interessasse por várias esferas,

incluindo aí as artes, as humanidades e as ciências” (FILGUEIRAS, 2007, p. 159). O próprio clássico de

Verney, O verdadeiro método..., apresenta-nos a sua fundamentação iluminista nas suas palavras iniciais, já

na sua própria apresentação, ao justificar a importância da obra ressaltando a necessidade de atender a

cultura portuguesa para que esta se aproxime dos ditames do Iluminismo em voga por quase toda a Europa.

É possível aferir o caráter iluminista do posicionamento do pedagogo supracitado ao se levar em

consideração, por exemplo, o conceito de Literatura apresentado por Voltaire:

Esta palavra é um desses termos vagos tão frequentes em todas as línguas: assim é

também filosofia, termo pelo qual designamos ora as pesquisas de um metafísico,

ora as demonstrações de um geômetra ou a sabedoria de um homem desenganado

do mundo etc.[...] A literatura designa em toda Europa o conhecimento das obras de

gosto, uma tintura de história, de poesia, de eloquência, de crítica [...] Não se

distinguem de forma alguma obras de um poeta, de um orador, de um historiador,

por esse termo vago de literatura, ainda que seus autores possam apresentar um

conhecimento muito variado e possuir tudo aquilo que se entende pelas palavras e

letras. (VOLTAIRE, 2008, p. 376)

Para ambos, o conceito e a função da literatura se dão, unicamente, para o deleite daquelas obras que forem,

por seu leitor, consideradas de gosto. É neste período, a partir do século XVIII, que começam a surgir na

colônia as primeiras produções literárias. No entanto, diante da dependência cultural e ideológica com

Portugal, verifica-se que quase todas as construções literárias estão ainda voltadas para a nação

colonizadora. Quando se acreditou em um possível avanço em termos literários no Brasil, a literatura passa a

cumprir um papel alienante preocupado em exaltar Portugal, o Rei, as suas festas religiosas e a Antiguidade

Clássica ocidental. Além disso, a própria concepção de função da literatura, e da arte de modo geral, houvera

muito se modificado desde a institucionalização e expansão do pensamento verneyano, quando este concebia

as artes, incluindo-se aí a Poética muito em voga nas práticas jesuíticas, como sendo mera atividade de

divertimento, devendo ser executada apenas por aqueles que se dispunham a tal. Com isso, tendo em vista

que a produção de obras dessa natureza não gera bens econômicos palpáveis em curto prazo, a dificuldade

de produção e divulgação de qualquer produto ligado à literatura era algo extremamente dificultoso naquele

período. Ainda assim, a poesia barroca, através de Gregório de Matos, ou mesmo a árcade, como exemplo de

Tomás Antônio Gonzaga, mesmo mantendo uma estrutura linguística presa aos moldes portugueses, pela

institucionalização deste idioma na reforma pombalina, passa a ter uma função social diferenciada daquela

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_percurso_das_letras_o_ensino_de_literatura_no_brasil_colonial.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



acreditada por Verney.

Não se pode conceber uma genealogia do ensino da literatura brasileira no período colonial porque, até então,

não se conhecia o Brasil como uma nação. Para todos os efeitos, evidentemente, a terra que estava cá nada

mais era que uma extensão da nação lusitana e, por isso, o ensino da literatura até 1822 permaneceu ainda

no mesmo vazio que fora marcado nos últimos três séculos. O número reduzido de intelectuais que possuíam

a disponibilidade de lecionar, somado ao também reduzido número de instituições financiadas pelo Estado

após a reforma pombalina, são elementos que também contribuíram para que até a nossa independência

política, o ensino da literatura não fosse, em nenhum momento, levado em consideração.

Daí, ratifica-se então a relevância do Colégio Pedro II na institucionalização do ensino de literatura no Brasil.

A criação da cadeira de Literatura Nacional, em 1862, primeiro utilizada pelo cônego J. C. Fernandes Pinheiro

pode ser considerada o primeiro passo efetivamente sistematizado e organizado para a expansão deste

ensino em nosso país. É possível inferir, inclusive, que o próprio patrono desta disciplina tenha se inspirado na

História das Artes e das Ciências desde a época de sua renascença até o final do século XVIII, do alemão

Frederich Bouterweck, publicada em 1805 e considerada primeira obra a se preocupar com a organização e o

registro da história da poesia e da eloquência de diversos países, destacando-se, entre eles, Itália, França e o

próprio Portugal, mas levando-se em consideração o contexto geográfico definido pela presente obra, este

certamente já é outro percurso.
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