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Lidas as oito dezenas de páginas deste trabalho, verifico que o
autor, só por grande excesso de modéstia, lhe chamou "Apontamentos sobre a tese oficial — os jesuítas e o ensino", porquanto, em boa
verdade, se trata de bem documentado e consciencioso estudo acerca
da história da instrução pública no Brasil em seus primórdios. O assunto tem sido exposto a controvérsia aguda, e a paixão política e
partidária não é estranha ao que sobre a matéria mais se tem escrito.
O desembargador Júlio César de Faria defende virilmente e desassombradamente a ação educativa dos portugueses dirigentes e atuantes no tempo colonial, sem se deixar obscurecer por fechar os olhos
a lacunas e erros. Faz, assim, obra de verdadeiro homem de ciência.
"Portugal fez o que podia fazer": - - é esta a afirmação do desembargador, e nunca foi escrita frase mais justa e capaz. No meu juízo
o presente estudo deve ser publicado com todo o relevo, convindo
até .que dele se procure dar a maior expansão possível nos ambientes
escolares brasileiros.
Sala das Sessões — Rio, 22 de abril de 1949. -- Luís Silveira
(Portugal), Relator. — J o sé Pedro Leite Cordeiro. — Ordival
Cassia.no. -- Jvolino de Vasconcelos. — Mário França.
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CAPÍTULO

I

FUNDAÇÃO DAS UNIVERSIDADES
O clesconjuntamento do mundo romano não comprometeu a sequência histórica do ensino, embora lhe desvirtuasse essencialmente as
diretrizes, pois ela, além dos resíduos que deixou na própria Roma,
em Atenas, em Bisâncio e Beirut, onde se haviam concentrado célebres
escolas, encontraria na igreja católica o apoio necessário por que se
mantivesse no espírito dos povos o culto das artes liberais que viriam
a ser, através dos tempos, o fundamento dos estudos universitários.
Estes estudos concentraram-se principalmente em Paris para
onde viriam torrentes de homens de várias procedências europeias,
dominados pelo desejo de ilustrar o espírito, principalmente na preocupação dominante das letras sacras, para as quais gravitavam imperiosamente, maxime depois da reação literária operada com Carlos
Magno entre os francos (século IX) e, entre os alemães, com Oton I
(século X ) .
Sacerdotes que eram os elementos orientadores da sociedade,
por certo concorriam fortemente por semelhante inclinação cultural,
com a exegese mesmo rudimentar da Bíblia de que proviriam as
graves concepções teológicas, objeto de uma disciplina fundamental.
Aliás, mesmo antes que o fenómeno encontrasse sua consagração, já a Teologia tinha perdido o caráter exclusivo de patrologia
e se esforçava por definir os limites necessários entre a revelação
e a razão, esforço que dominará a Escolástica e mais tarde se acentuará com a influência do tomismo (século XIII) ao estabelecer a
distinção clara entre as duas grandes esferas de cogitações mentais.
E assim deve ser compreendido, no intuito de evitar confusões,
o caráter acentuadamente teológico do ensino em Paris.
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Do estudo das artes o aluno se elevava ao da Filosofia e desta
ao da Teologia, relegando preocupações de direito e de medicina,
porque forçoso lhe era desprender-se de qualquer sentimento então
considerado grosseiro, de maneira a não se lhe dissipar o espírito em
objetos pouco afins à pureza das locubrações eclesiásticas.
De tal forma estabeleceu-se a ordem hierárquica dos conhecimentos, de acordo com a marcha gradativa das investigações que
partiam das coisas simples para as complexas, e das naturais para as
sobrenaturais que tanto impressionaram as imaginações nos tempos
medievos.
Seguindo assim de etapa em etapa, segundo um conjunto ocasional de circunstâncias, o ensino em Paris estava a chegar ao fim de
notável ciclo evolutivo, de modo a concretizar-se em corporação autónoma, com personalidade jurídica e revestida de diversos privilégios.
Deste modo a instituiu Filipe Augusto em 1200. sujeitando-a
à autoridade eclesiástica, e assim a configurou solenemente a bula Parcns Scientiaruin que conferiu novos estatutos à corporação, nos quais
se estabeleceram disposições interessantes, como a que suprimiu a
interdição dos livros aristotélicos.
Porém, assim como a dialética foi em certo sentido a origem
do estudo medieval da Teologia, a retórica daria margem ao florescimento dos estudos de Direito, os quais encontrariam em Itália seu
clima de eleição. (1)
Principalmente em Bolonha, desde o século XI, começaram,
mercê de sua especial situação geográfica, a florescer as escolas
municipais, segundo modelo então muito conhecido em Itália, e nas
quais os professores procuravam ilustrar o ensino com conhecimentos
de ordem prática, como a gramática e a retórica que se entrosavam
com o estudo do Direito, o que importa dizer que assim como em
Paris, o ensino da Teologia, fundado nas combinações das artes com
a Filosofia, imprimia todo brilho à cidade universitária, também Bolonha com a preocupação dos altos estudos jurídicos, resplandecia com
o mesmo fulgor.
Há, no entanto, uma diferença capital que registrar:' enquanto,
em Paris, a catedral, com seus métodos de ensino, constituía o fundamento da Universidade, esta em Bolonha decorria de três fatôres.
convergentes — a escola episcopal para o estudo das artes, as muni-
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cipais para o do direito civil, e as monásticas para o de direito canónico.
Antes de Bolonha, o estudo do direito civil, objetivando diversos sistemas codificados, compostos em diferentes épocas (Código
Gregoriano e Hermogeniano, Código Teodosiano), já constituía ao
lado do direito romano, em alguns de seus ramos, objeto de atenção
nas escolas italianas, as quais também não desdouravam de considerar
outras le,''s introduzidas pelos bárbaros, como o Breviário de Alarico
(século VI) e as leis lombardas com o edito de Rotaris.
Mas, foi principalmente em Bolonha que, ao findar o século XI,
se reuniu grande número de juristas, cie advogados, cujos alunos
passaram a constituir escolas que lhe imprimiram grande reputação
de cidade douta, honra de que ela se jactava cunhando em suas moedas dísticos expressivos como Bononia Docct ou Bononia Matcr Studiornm.
E porque semelhante glória adquirisse o máximo de intensidade,
desenhou-se em Bolonha a figura empolgante de Irnérius, o qual instituiu o ensino integral da codificação justinianéia, adicionando-lhe
o conhecido método das glosas com explicações marginais e interlineares do texto. ( 2 )
Com ele nasceu e se desenvolveu a exegese que tanto contribuiu
por imprimir ao direito romano um cunho científico crítico.
Mas Bolonha não se deteria somente no estudo do direito romano; objetivaria também o direito canónico com a consolidação das
fontes respectivas: escrituras sagradas, tradição, costumes, decretos
dos concílios e rescritos dos papar.
E foi assim, depois de intensa elaboração de ideias através dos
tempos, que, ao transpor do século XII para o XIII, surgiram as
universidades acima referidas.
Constituíam ao tempo universidades tipos, mas entre elas havia
características diferenciais, provindas de lutas políticas e da diversidade de organizações locais.
Em Bolonha predominava o caráter democrático, por força do
qual a eleição do reitor e chefes competia aos estudantes, ao passo
que na outra, o corpo escolar constituía uma espécie de pequeno •
Estado, com a sujeição dos alunos à autoridade quase soberana do
reitor.
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Refletia-se assim, nessas corporações, a luta das inclinações políticas que teriam de nortear os povos, ora para o regime democrático,

elas dominados, e que lhes facilitasse a exegese; brocardos- (brocarda) ou
regras de direito deduzidas do texto, às quais se emprestava caráter de generalidade, co'lccando-se paralelamente as que pareciam contradizer-se, no sentido de se lhes exprimir o verdadeiro significado (Ortolan, ob. cif.).
(3) E assim se iniciou o movimento cultural de expansão das Universidades, que, tendo recebido sua primeira consagração na Idade Média, se tornou
predominante na Idade Moderna e Contemporânea. O século XIII ainda vê
surgir cerca de uma dúzia de Universidades na Europa. Em Inglaterra surgem
as de Oxford e Cambridge. Algumas nascem de dissensões que obrigam a
interrupção dos estudos. A de Cambridge proveio de um grave conflito havido
em Oxford (1208-9) em que populares agrediram estudantes. Estes dispersaram-se para Reading, Paris e Cambridge, onde se estabeleceu nova Universidade, emula, pelos tempos afora, da que lhe deu origem. Também a Universidade de Pádua, na Itália, apareceu com uma grande crise ocorrida em
Bolonha (1222). Em França, com as ocorrências de 1219, verifica-se a mesma
dispersão de estudantes para Orleans e Angers, onde se estabeleceu uma Universidade destinada a efémera vida.
Seguem-se as criações universitárias de origem principesca: Nápoles, na
Itália, Valência (efémera), Salamanca, Valadolid, na Espanha, com as quais
surge a primeira legislação universitária de um Estado: o Código das Siete
Partidas, de Afonso, o sábio. O título 31 da 2." parte desse código contém
disposições a respeito da organização dos Stndia; tratamento de professores,
orientação da vida dos estudantes, entrega de diploma, objetos de ensino,
jurisdição.
Cotn este código abriu-se uma era nova na história do ensino. A influência legislativa dos Estados no governo e a ação das Universidades, uma e
ou.Ta sensivelmente aumentadas nos tempos atuais, a despeito de funestas reações de ordem concreta, começaram a fazer-se notar, de modo formal, na
Espanha medieva (S. d'Irsay; Histoirc dcs llnircrsitc; capítulo V I ) .

ora para o autocrático.
Antes, porém, de manifestar-se o dissídio com forma extensa e
generalizada nos domínios da organização do Estado, ela externaria
o conflito mais próximo que se travaria entre o pontificado com apoio
na Teologia e o absolutismo monárquico, fundado na soberania cio
príncipe de acordo com o direito romano.
Pela Universidade de Paris modelaram-se as de Inglaterra e de
Alemanha, ao passo que as do sul da França, da própria Itália, da
Espanha e Portugal se inclinariam pelo regime bolonhês. (3)

NOTAS AO CAPÍTULO I
(1) E' de1 notar que, a despeito da afluência de estudantes de Teologia,
Paris não era infenso ao estudo do direito. Principalmente no século XII esse
estudo muito preocupou os meios intelectuais gauleses. Então começaram a
aparecer, no velho francês, traduções de diversas partes do Corpus Inrii de
Justiniano.
Por esse tempo Bernardo, pregador da 2." Cruzada, clamava veementemente perante o pi.i>a Eugênio III (1145-1153) contra o pendor para aquele
estudo, o qual ia dominando os próprios eclesiásticos: "Quando oramus?
Quando docemtis foptihs? Quando edificamits Bccletican f Quando mcditainus
in Icge.f Et quidem quotidic perstrepunt, in palatio, leges, sed Jiistiniani, nom
Domlni". Daí a reação eclesiástica. Os concílios de Reims (1131), Latrão
(1132), Tours (1162) proibiam aos religiosos que tivessem feito voto profissional o estudo das leis de caráter mundano, sob pena de excomunhão. A decretai de Honório III, de 1220, reproduziu a proibição, ampliando-a ao estudo do
direito romano cm Paris e cidades vizinhas. Contra isso, cerca de 300 anos
depois levantava-se Dumulin: " Ego vero dico qtiod Papa non liabuit potestatem
prohibendi in regno Franciac, sivc clericis: guia regnmn Franciae nullo modo
dependei a Papa".
Por força da proibição, fundou-se a Universidade de Orleans (1236) e
nela, como em diversas outras do Sul (Montpellier, Tolosa, etc.), ensinava-se
o direito civil segundo os textos de Justiniano. Em 1576, porém, um aresto
do Parlamento conferiu excepcionalmente a Cujacio e outros D.D. a faculdade de fazer leituras e conferir graus em direito civil na cidade de Paris.
No reinado de Luís XIV, um edito (abril de 1679) levantou a proibição' de
modo integral (Ortolan, Droit Romain, vol. I).
(2) Os glosadores não se limitavam somente às glosas, no sentido exposto
no texto. Eles cultivavam também outras formas de glosa, como os aparatos
(aparatas), desenvolvidos com encadeamento de forma a constituir o comentário seguido de todo um título ou de qualquer outra parte do corpo do direito;
súmulas (siunmac), sumários, eu resumos, com que organizavam uma espécie
de esquema do assunto de que iam tratar; espécies (casus) destinados particularmente a construir, a respeito das leis de difícil compreensão, fatos por

CAPÍTULO

II

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
A criação da Universidade de Paris foi precedida pela instituição
das colegiadas, verdadeiras escolas episcopais, cujo ensino objetivava
principalmente os jovens que pretendiam abraçar as ordens eclesiásticas, embora com o correr dos tempos os colégios se dedicassem também a matérias de ordem secular.
Assim, já Carlos Magno, na Capitular do ano 789, ordenava que
junto dos mosteiros se estabelecessem aulas de gramática, de cálculo
e de música e desta forma e com este caráter elas se desenvolveram
em França.
Deve-se a isso. com o pendor do ensino para a matemática, mercê
de contato mais profundo com os árabes no século VIII, a ampliação
do ensino secular nos colégios, de modo que o trivlum, restrito a
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gramática, à retórica, e à dialética, s; alargava com os quadrilogios
ou ciências positivas, constituídas pela aritmética, geometria, música
e astronomia.
O mesmo fenómeno observou-se na Península Ibérica e, se nos
detivermos em Portugal, que tanto interesse nos desperta, veremos
que aí o bispo Dom Paterno fundava, ao findar do século XI, um
colégio ou seminário anexo à catedral de Coimbra, o qual floresceu
até 1130, época em que os cónegos, deixando de ter vida comum,
fundaram nos subúrbios da menina cidade outro mosteiro, o de Santa
Cruz, onde teve principio a ordem regrante dos cónegos de Santo
Agostinho.
Nesse mosteiro se cogitou sempre de ministrar o ensino e, por
elevá-lo, não descuidaram os cónegos regrantcs de frequentar as
escolas de Paris, já então afamadas em todo o mundo ocidental.
Em seguida, no reinado de Afonso III (1269), efetuou-se no
mosleiro da Congregação de Santa Mari,i de Alcobaca a abertura
de estudos públicos de gramática, lógica e teologia, e. em 1286. Dom
Domingos Jardo, bispo de Évora e Lisboa, chanceler-nior de Dom
Diniz, fundava, nesta cidade, outro colégio ou seminário, no qual si
transmitia, embora a número restrito de alunos, o ensino do latim,
grego e cânones.
Mas, posto o ensino revelasse tendência para secularizar-se, ele
continuava de preferência entregue a entidades eclesiásticas, as quais,
por meio de representantes dos mais graduados, se dirigiram em 1288
a Dom Diniz e ao papa Nicolau IV, solicitando a instituição do "Estudo Geral" em Lisboa, o que viria a formar a primeira universidade
portuguesa.
Atendidas pelo rei, foi a criação confirmada pelo pontífice a 9
de agosto de 1290; mas como sobreviessem distúrbios entre estudantes e habitantes da cidade, foi o "Estudo Geral" transferido para
a cidade de Coimbra, remanso tranquilo às margens do Mondego
(1307). Antes da transferência, o quadro de ensino compreenderia
o direito canónico, direito civil, medicina, artes, gramática, dialética
e retórica.
Não quer isso dizer que o estudo da teologia estivesse em perecimento, senão que justamente com ela se ampliava o quadro de
humanidades, pois, embora estas constituíssem objeto de explicações.
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autónomas, as lições de teologia estavam exclusivamente entregues a
franciscanos e dominicanos.
Importava asseverar que a escolástica continuava a ser objeto
de consideração muito especial, pois aquelas duas ordens eram, então,
na Europa, os sustentáculos mais fortes das doutrinas aristotélicas,
embora se mantivessem em divergências quanto a diversos dos respectivos postulados.
Não se deve considerar, segundo afirma T. Braga, o "Estudo
Geral'' de Lisboa como uma universidade propriamente dita, porque
a bula de 1290 lhe conferira apenas em seus graus o direito ubiqite
regendi. Em viríude desta circunstância era lícito aos lentes se transferirem e contratarem para qualquer universidade, concessão também
esta outorgada aos estudantes, prática tanto mais digna de tolerância
quanto é certo que a ausência da Faculdade de teologia, no "Estudo
Geral", justificava a transmigração para outros centros, onde o ensino
se revestia de aspectos mais completos.
Aliás, vem a passo notar que mesmo antes do estabelecimento
do "Estudo Geral", os estudantes portugueses procuravam no século XIII o ensino em outras cidades peninsulares, como Salamanca
e Sevilha, circunstância que talvez levasse Dom Diniz a temer fosse
Portugal convertido em um feudo cultural da Espanha em detrimento
da consolidação definitiva da monarquia lusa.
A carência daquela faculdade, com dispersão dos alunos, imprimia, certa precariedade à existência universitária, e daí as constantes
mudanças do Instituto de Lisboa para Coimbra, e vice-versa, fato
que não cessou nem mesmo com a afirmação solene feita por Dom
João I, grato ao povo de Lisboa, de que a Universidade jamais o
abandonaria, pois para aí viera ela de novo. Não permaneceu por
muitos anos na capital do reino, voltando para Coimbra.
Todavia, em 1377, Dom Fernando a transferiu de novo para
Lisboa, conseguindo do pontífice romano todas as prerrogativas concedidas e outros "Estudos Gerais", inclusive ubiqiic docendi (*.), e,
mais a de conferir os graus de bacharel, licenciado e doutor, o que
lhe deferia o caráter definitivo de .universidade, pouco depois acentuado com a criação da cadeira de teologia, o que, entretanto, não
impediu posterior regresso da universidade para Coimbra, em 1537,
com Dom João III, e, desta vez, com caráter definitivo.

IA
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Interessante notar que a universidade, com o abandono da denominação primitiva, porventura mais agradável à reale/a, refletiu
choques sensíveis entre ela e o pontificado, choques que afinal terminaram com a submissão completa da universidade ao poder real.
Com Afonso V foram nomeados alguns lentes pelo rei, e como
os estudantes protestassem, foi a universidade censurada por envolver-se em assuntos que não eram de sua competência (T. .Braga).
Deixaram o reitor e lentes de ser eleitos pelo corpo escolar, assim
como para o poder real se transferiu a decretação de estatutos, mesmo
em suas mínimas peculiaridades.
Terminava assim, também, a antiga luta entre canonistas e legistas, com a vitória dos últimos, aos quais João das Regras, fundado
na opinião dos bartolistas, emprestara todo o seu apoio intelectual,
procurando concentrar o poder, ao tempo dos reis de Aviz, na esfera
dominante dos romanistas e, por consequência, na da monarquia
triunfante. ('-)

dade o poder de nomear seus empregados, mas Dom João I atacou abruptamente
essa garantia escolar, nomeando por carta de 26 de janeiro de 1414 Lcmrenço
Martins provedor e recebedor das rendas da Universidade, e cqmo o corpo docente protestasse, adotou-se uma solução intermediária, segundo a qual o cargo
seria de nomeação da Universidade) sujeita, porém, à confirmação real.
Outros incidentes ocorreram entre a Universidade e o poder real; e Dom
Manuel, dando àquela novos Estatutos, declarou-se seu protetor, alterou as
funções do reitor, c, chamando a si prerrogativa de nomear lenteSi imprimiu
à Unive-sidade feição de completa subordinação à realeza (História da Universidade de Coimbra).

A vida universitária, porém, na península e em outros povos
ocidentais, iria tomar um caráter mais atraente com o estudo das belas
letras e da história, de que se fizera pregoeiro Policiano na Itália.
Os sectários da escolástica chamavam esses reformadores de humanistas ou nominais, tomando para si o d.' realistas, querendo com
isto significar que os primeiros se emaranhavam em palavras, enquanto eles não perdiam o sentido real das coisas (T. Braga).
Oportunamente veremos o papel desempenhado pelos jesuítas
nesse conflito-de tendências, embora se lhe não possa, hoje, emprestar outro interesse, que não seja exclusivamente histórico.

Às universidades medievais deve-se a fixação bem nítida das
condições de liberdade individual, e a organização que tanto influiria
na sociedade civil e eclesiástica do tempo.

NOTAS AO CAPÍTULO II
(1) A famosa licentio «bique docendi, correspondente ao jus docendi hic et
nbiqite terrarum, de validade geral, dispensava o respectivo titular de novo
exame, se ele se mudasse de um para outro país.
Esta prerrogativa somente se conferia aos Studia Gcneralia de maior antiguidade. As Universidades mais recentes somente a podiam exercer, mediante
autorização pontifícia, ou mais raramente dos Imperadores. (S. d'-Irsay, Histoir.f dcs Univcnitcs, capítulo V).
(2) Denomina Teófilo Braga — ditadura monárquica — à influência do
poder real, e lhe assinala o período que decorre de 1384 a 1504. São interessantes os dados atinentes àquela ditadura; Dom Din'z entregara à Universi-

CAPÍTULO III

VIDA UNIVERSITÁRIA NOS PRIMITIVOS TEMPOS
Tendo indicado as universidades-tipo de Paris e P.olonha e apresentado alguns traços a respeito da de Lisboa, parece-nos interessante ampliar o esboço com observações, mesmo perfunctórias,
acerca da vida universitária no século XIII, s;rvindo-nos para isto
dos elementos fornecidos por Stephen DTrsay.

Já se disse que aquelas universidades entregaram o governo,
uma à coletividacle dos mestres, e outra à dos estudantes. Nesta os professores não faziam parte da universidade, formando o colégio separado dos doutores.
Tornou-se, entretanto, necessário imprimir maior coesão às universidades, fortalecendo-as de autoridade eficiente diante dos conflitos
reiterados que surgiram entre elas e os representantes do poder civil,
e esta circunstância daria, como deu, grande prestígio às corporações
universitárias.
Todavia o fenómeno não impede que muitas delas gravitem cada
vez mais para a esfera da Santa Sé.
As de Paris, Bolonha, Tolosa, Montpellier, ()xford se transformam em instituições pontificais. A proteção papal assegurava o
apoio real, e nela se fundava a autonomia das universidades, pois a
Santa Sé se abstinha de qualquer intervenção nos negócios domésticos dos institutos.
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Ela se limitava a manter a estabilidade dos ritos e cerimónias,
à solução dos pontos legais ou constitucionais, à fiscalização dos
regulamentos quanto à disciplina do ensino; mas, no que se refere
à ordem em métodos de estudos, a segurança da autonomia é completa .
A princípio, segundo a tradição das escolas catedrais e monásticas, o ensino era gratuito. Como a vida porém soía sempre arquearse sob imperativos prementes, os professores e mestres passaram a ser
remunerados pelos próprios institutos, pelos benefícios eclesiásticos
e por salários a cargo dos poderes públicos, ou por contribuições dos
estudantes.
Os mestres, porém, conservavam-se em regra pobres e às vezes
levavam seus livros a penhor para fazer face às necessidades das
subsistências, e esta singeleza de costumes realçava o prestígio das
universidades, posto destituídas ainda de construções próprias e de
funcionários estipendiados.
Entretanto, como pessoas morais, elas pendiam naturalmente a
constituir património e por isso em 1284 os professores da Universidade de Paris procuravam instituir uma caixa comum, e já se designavam os fundos respectivos como pecunia universitatis. Com o correr dos tempos, elas se enriqueceram com as dotações universitárias,
das quais, a primeira que se aponta é a que foi feita pelo arcebispo
de Worcester à universidade de Oxford (1320). Aquelas caixas
muito auxiliaram os estudantes pobres por meio de empréstimos.
A idade média se distingue pelos surtos de solidariedade humana, e devido a esse espírito de confraternidade, muitos colégios se
criaram, principalmente em Paris, entre os quais se destaca a famosa
Sorbona, fundada em 1257 por Roberto de Sorbon, esmoler de
Luís XI, que lhe doou ricos bens a favor dos estudantes que se dedicavam ao estudo de teologia, e residissem no colégio.
Este espírito de solidariedade deu origem à instituição de bolsas
a favor dos estudantes pobres, e desta forma em Paris, meado o século XIV, já se contavam cerca de quatrocentos alunos mantidos por
elas.
Em consequência .deste mesmo sentimento, também se facilitou
a consulta aos estudantes de livros existentes em ricas bibliotecas
particulares, os quais, por não ter sido descoberta ainda a imprensa,

se enriqueciam com extraordinário valor pelo mérito artístico das
cópias, das iluminuras, das encadernações e principalmente pela raridade. Ficaram célebres as livrarias de Isabel, a católica, do rei Dom
Duarte, de Filipe Sforza, do príncipe de Viana, do comlestável de
Portugal, de Carlos VI e do duque de An j ou. A fim de facilitar-se
o estudo aos estudantes nessas bibliotecas, tomou-se a cautela de se
prenderem os livros por meio de correntes providas de cadeados,
donde denominar-se catenalus ao livro destinado à leitura comum.
Com a falta de livros o ensino medieval quase que se concentrava na audição da palavra dos mestres, o que de certa fornia dificultava o juízo comparativo formado pela consulta de outras fontes,
e que tanto concorre por elevar o espírito crítico dos alunos.
Profundamente interessados na sorte dos estudantes, as universidades exerciam sobre eles nobre assistência, regulando-lhes o aluguel de casas e protegendo-os contra os respectivos proprietários;
vigilavam o comércio de livros e facilitavam a extração de cópias,
trabalho aliás difícil em tempos em que a imprensa não era conhecida.
Ao mesmo passo, os estudos universitários tendem para decidida
especialização: Paris continua firme no ensino da filosofia e da teologia, Bolonha e Orleans concentraram-S2 no estudo do direito, e
Montpellier torna-se sede magnífica de cursos médicos.
O fenómeno porém não é absoluto, pois às vezes o estudo das
matérias se insinua por institutos diferentes, e tal ocorreu com o
Direito, que se infiltrou em todas as universidades, e com a Medicina, posto em grau menos intenso.
Além disso, no decurso do século XIII, o ensino nas universidades passou por não pequenas modificações quanto à orientação da
origem. A faculdade das artes transformou-se em verdadeira escola
de filosofia, e nos programas se introduziu o estudo das ciências naturais, ao mesmo tempo que o esquema respectivo se desenvolveu
com as especulações científicas e renovação da dialética. A lógica
enriqueceu-se com as ilustrações da física (filosofia natural, cosmologia e psicologia).
A gramática, que fora objeto de tantas preocupações pedagógicas,
desligou-se do curso das artes e tornou-se objeto de ensino preparatório para escolares juvenis ou incipientes. A retórica se transforma
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em Ars dictaiiiinis enquanto a filosofia absorvia as outras artes e
ciências havidas como conexas.
Mas porque esta filosofia não se dispersasse em especulações
vagas e destituídas de método, os estudos filosóficos se arrimavam
nas obras de Aristóteles, a Alma, a Física, a Ética, e a Metafísica.
Junte-se a isso, e com caráter preferencial, a obra fecunda de
Santo Alberto, o Grande, e de São Tomás de Aquino e vcr-se-á esboçado o quadro da filosofia naqueles tempos longínquos.
Para a limpidez do quadro a que os dominicanos deram grande
relevo com a análise sistemática e integral do aristotelismo. concorreu a condenação do avcrroismo, em 1270, anatematizado pelo
bispo de Paris, o qual deste modo afastou a negação da imortalidade
da alma e outros princípios condenados pela igreja.
O choque comprometeu a posição do aristotelismo integral por
mais seguro que parecesse, mas em compensação verificou-se o triunfo do tomismo cristão, com real proveito para a filosofia do tempo.
No que concerne particularmente aos estudantes, é de notar que
estes, com relevância em Paris e Bolonha, se constituíam pela afluência de estrangeiros que acudiram de todas as partes, ávidos de
ouvir a palavra dos mestres que nestas cidades professavam.

jogadores, beberrões e duelistas incorrigíveis, constituindo elementos
fortes de perturbação da serenidade dos estudos e, posto fôss?m temidos pelo poder policial, às vezes morriam no cadafalso.
Como exemplo edificante dessa fermentação grosseira de sentimentos criminosos, o próprio elemento nacional, dois séculos depois
da fundação da Universidade de Paris, apresentava a individualidade
extraordinária de François Moncorbier, dito Villon, vagabundo, bêbedo, jogador, ladrão e no entanto licenciado pela faculdade ao mesmo
tempo que tangia uma das mais primorosas liras da França.

Era natural que eles, depois da permanência temporária numa
cidade de estudos, começassem a ligar-se, segundo os respectivos
países de origem, formando grupos a que se dava o nome de nações.
Não os ligava qualquer laço político, se não o de organizar associações de compatriotas, segundo os princípios do movimento corporativo universitário.
Todavia não recebiam ordens dos governos, mas de seus procuradores e reitores. Tinham, como os naturais, a denominação de
clérigos, mas afeitos a ausência de disciplina, muitos concorriam
frequentemente para as perturbações da ordem, como indivíduos turbulentos, provindos de uma época em que o espírito guerreiro e a
insolência individual constituíam fatôres dominantes. Eram clérigos
mas somente para efeitos nominais, pois nem haviam recebido ordens
nem tinham rendas ou residência fixa. Não rar o eram mendigantes,
vagabundos, transportando-se de cidade em cidade universitária, assim como podiam ser poetas e menestréis, personagens bem conhecidos na fama goliártica, satírica e mordaz. Os primeiros seriam

Portugal não podia ser estranho à influência perniciosa de elementos malévolos infiltrados no seio da população universitária,
dividida entre estudantes seculares e clérigos, us primeiros se distinguiam dos segundos pelo uso da espada; e como viviam fora da
comunidade dos colégios, entregavam-se à vida airacla, à tinia, nome
talvez derivado de noctwm-grasiiaiorcs, que andavam provocando
brigas com os burgueses, fiados na impunidade de um foro privilegiado (T. Braga).
Contra essas manifestações deliqúescentss, reagiriam os métodos
pedagógicos dos jesuítas, cujo minuto histórico estava prestes a soar.
Dispostos a fazer tudo pela juventude, a fim de que esta se integrasse
completamente no respeito de Deus, eles tinham como postulado
fundamental a cultura de solidariedade humana baseada no princípio
da caridade cristã. ( 1 )
NOTAS DO CAPÍTULO III
(1) E' interessante lembrar que as vaias aos novatos ou calouros, ainda
hoje em uso, remontam a tempos remotos. Na Constituição do ano 425, em
que Teodósio e Valentino deram organização à escola pública de Constantinopla, determinava-se aos veteranos se abstivessem de divertimentos ultrajantes, não só contra os professores, como contra outros estudantes, principalmente contra os que iniciavam o curso. Refere Santo Agostinho, nas Confissões, que se vira obrigado a abandonar a escola dd Cartago, transferindo-se
para Roma, devido à licenciosidade de hábitos dos estudantes da província,
hábitos que envolviam a prática de verdadeiros delitos, dignos de punições, se
não fossem protegidos pela tolerância dos costumes (Ortolan, Droit Romam,
1.° volume, pág. 471).
Muito interessante a descrição que faz São Gregório, reproduzida por
Ph. Chasles, da recepção1 de um novato na Escola de Atenas: "O estrangeiro
que vinha concluir seus estudos na cidade de Minerva, e que se avizinhava do
Pireu, com suas malas de roupa, nada percebia que não fosse vida tumultuaria
e alegria; por toda paríe «ma agitação juvenil, engenhosa e agradável. Desde
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-logo os amigos dos professores mais em evidência, envolviam o jovem recémvindo e procuravam incorporá-lo à clientela do patrono preferido. Depois,
assaltavam-no com as mais bizantinas questões. Este lhe propunha um enigma,
aquele um problema e mil interrogações esquisitas o acome.iam de todos os
lados. Um verdadeiro turbilhão de epigramas, sofismas, canções, argumentos
e sutilezas.
Outros interlocutores se atiravam à confusão, e quando u estudante se
encontrava fatigado dos maus tratos, os veteranos o conduziam em triunfo,
numa demonstração ruidosa de alegria. Colocavam-se em duas filas, saltando
e dançando como os corifeus das bacanais; somente lhes faltava o tirso. Marchando no centro do bando, e coroado de flores, alcançava o recém-chegado a
porta dos banhos públicos, então cerrada, e que se acometia aos golpes ^insistentes de mil instrumentos. Finalmente rasgavam-se as folhas e ele tinha
acesso no recinto, considerando-se desde então matriculado 1 entre os estudantes
atenienses" (Lc Aioycn Â(/c, pág. 208).
A cena simboliza a paixão desordenada que Atenas sentia pelos sofistas,
indicio vivo de decadência intelectual. Era a época dos resumos, dos pontos,
dos compendia, dos métodos fáceis de estudo postos ao alcance de toda gente.
Então, Aristó.tcles era inteligível, e a lógica não tinha outro merecimento
senão o de constituir um instrumento de chicana; e à cleclamação poética,
aprendida em Platão, ou nele copiada, se juntavam os subterfúgios da tribuna
forense.
Assim se preparavam para a vida esses jovens destituídos de «m f i m
moral, e destinados a ser um dia cidadãos de uma pátria que lhes seria indiferente. Era o baixo império, contra o qual, felizmente, estavam a reagir as
forças renovadoras do cristianismo.

manifestou com a escola de Vitorino de Feltro (Mântiui), e os espíritos, deslumbrados com a descoberta dos clássicos antigos, se entregavam ao estudo das belezas culturais por eles realizadas.
Ao findar o século XIV italianos em número sempre crescente
visitavam Bizâncio no intuito de estudar a língua grega, enquanto
os próprios gregos se dirigiam para a Itália onde estudantes lhes
procuravam as lições. O gosto do grego, refinado pelos papas humanistas, como Eugênio IV, Nicolau V e Pio II, decorrida mais uma
centúria, tornou-se geral e coletivo. Rejuvenesceram as universidades de Bolonha e de Pádua; e outras, novamente criadas, como a de
Pisa, se tornaram centros de humanismo clássico. Para a Sapicnza
de Roma afluíram ao apelo de Eugênio IV famosos humanistas, e já
no século seguinte (1515) o papa Leão X coroou a obra magnífica
da renascença fundando um colégio de estudos gregos sob a direção
de João Lascaris. Da Itália o movimento renovador se transmitiu
a outros países com um surto verdadeiramente triunfante. A universidade de Louvana se tornou o centro principal da renascença literária na Europa ocidental. Aí se encontravam Erasmo, Adriano
Florisoon, o futuro papa Adriano VI, Van den Dorp, Luiz Vives,
Coster e outros, todos eles dominados pelo sentimento de humanismo.
Dev:-se-lhes (1517) a implantação de um colégio Trilingue, e graças
aos generosos legados de seu fundador (Geronimo Busleiden), o
estudo do latim, do grego e do hebraico tomou grande desenvolvimento (D'Irsay) .
O grande renome de Louvana se fundou também na descoberta
da imprensa, a qual, por um fenómeno de fác.íl compreensão, se estabeleceria principalmente nos centros universitários. A primeira oficina tipográfica daquela cidade foi criada em 1474, quatro anos depois
que Fichet e Heynlin haviam instituído outra na Sorbone, à qual se
deve grande impulso ao humanismo clássico em Paris. Todavia, a
introdução da orientação moderna na velha universidade parisiense
se revelava mais custosa devido à continuidade dos cursos calcados
nos processos de origem. Porém, o ensino das línguas orientais, que
•e havia introduzido nas faculdades de teologia, e amortecera no século XIV, refloresceu no século XV adquirindo novo vigor, o qual
mais se intensificaria com a queda de Constantinopla, momento em
que refugiados gregos e sábios italianos afluíram para Paris que se

CAPITULO IV

RENASCENÇA E HUMANISMO
No século XV já se observava um número excessivo de universidades, motivo pelo qual Paris então se dirigiu ao papa no sentido
de se estancarem novas criações. O excesso determinava a criação
também abundante de colégios que facilitassem a frequência de estudantes de origem humilde, a fim de não se desfalcar a concorrência
aos cursos superiores. A decadência se manifestou nas universidades
onde se agitavam questões académicas, destituídas de cunho prático
e que nem sempre correspondiam aos anseios da vida real, já palpitante no sentido de novas orientações. Mas estas aspirações do espírito humano infelizmente não repercutiam com eficiência nos recintos
das universidades, e tal lacuna, sem trazer propriamente soluções de
continuidade no progresso da cultura, seria suprida com a renascença,
com o seu grande movimento em prol do humanismo, consagrando a
galvanização do classicismo greco-romano. Na Itália o movimento se

-- 23 —
rendeu à influência moderna. Obras italianas conquistaram bibliotecas, ao mesmo tempo que as ideias platónicas, provindas <le Florença, ganharam os espíritos, a despeito da 'resistência de certos institutos dê ensino presos à rotina pedagógica.
Pode dizer-se por isso que o movimento prosperou com maior
intensidade, principalmente fora dos meios universitários parisiense; :
em Nimes, com uma faculdade de artes, dirigida por Baduel; em
Agen com Scaliger; em Montpellier com Rabelais; em Bordéus, com
Nicolau de Grauchy, um dos fundadores do colégio de Guienne.
Finalmente, como ponto culminante de todo esse movimento, fundou-se o colégio de Franca com Francisco I e seu conselheiro Guilherme Budé. Nele se instituíram três cadeiras para o ensino do hebraico, duas para o do grego e uma para o de matemática, a que se
seguiram mais tarde cadeiras de latim, de filosofia e ciências físicas.
Mercê desse movimento que arrastou a própria Paris, pôde a
França competir com a Itália e tornar-se, a seu turno, centro de
irradiação da expansão humanista, a qual também repercutiu °m
Inglaterra, Alemanha e Espanha,
Em Portuga], Dom João III, inspirando-se no Colégio Real de
França, fundou em 1547 o Colégio Real de Humanidades e o entregou à direção de André de Gouveia, que lhe imprimiu os mesmos
rumos já adotados em França, quer com o de Santa Bárbara, quer
com o de Guienne, de Bordéus.
Obedeceu o colégio à mesma orientação renovadora e esta orientação alcançou a própria universidade à qual Dom João III insinua
a renúncia dos mestres de metafísica e entregou as cadeiras de filosofia a médicos, de maneira a prevalecer sobre a especulação subjetiva o critério da observação e da experiência. A física (De N atura),
a metafísica (Prima Filosofia) e a lógica (Censura Feri) libertaramse do espírito simplesmente espetacular e adquiriram cunhos mais
consentâneos com as exigências da realidade.
Assim passou o célebre Pedro Nunes, descobridor do nónio, a
reger uma cadeira de filosofia moral, e quando Martim Afonso de
Sousa empreendeu sua viagem às costas austrais do Brasil e Prata,
foi àquele homem eminente que pediu esclarecimentos a respeito de
fenómenos que observara, o que deu origem ao Tratado sobre certas
dúvidas da navegação.

De notar que para auxiliar a direção do Colégio Real vieram de
Paris mestres europeus de grande realce, como Buchanan, Etienne
Viset, Nicolau Grauchy, e com eles se transportou uma tipografia
para Coimbra, a qual ainda no século XVI publicou obras de autores
de renome, que muito elevaram a cultura portuguesa.
À geração erudita do tempo pertencem Luís de Camões, Dom
Manuel de Portugal, Jorge de Monte Mor, Jorge Ferreira de Vasconcelos, João Lopes Leitão, Sá de Meneses, Jorge da Silva e outros.
CAPITULO v

REFORMA PROTESTANTE — HUMANISMO ESPANHOL
- REAÇÃO CATÓLICA
No século XVI operou-se na Alemanha intenso movimento
nacionalista, de que se tornou Hutten, escritor de talento, embora
dominado por tendências dispersivas de caráter, incontestável precursor .
Revolucionário, ele clamava contra o papa, contra o imperador,
a nobreza, e na massa de fidalgos obscuros, de burgueses das cidades
livres, de soldados, encontrou amigos dedicados, concorrendo por
lançar nas correntes da opinião germes múltiplos de reforma, de
que um fogoso sacerdote se aproveitaria para desferir um cios golpes
nyiiíA profundos que sofreu a igreja católica em sua vida. multissecular.
Posto o movimento político de Hutten despertasse simpatias dos
humanistas, pelo entusiasmo com que pregava o amor da língua
materna, entretanto, aquele sacerdote, Martinho Lutero, que seria um
instrumento vivo da reforma, colocou-se em oposição à maior parte
cios humanistas nas faculdades de artes, o que autoriza éoncluir não
tivesse o protestantismo definido no século XVI como um fenómeno
cultural, senão como um grito de revolta de um padre alemão, aliás
dotado de extraordinária combatividade, contra atos decorrentes da
prática do culto romano.
Professor em Wittenberg, Lutero pretendia abolir o direito
canónico, reformar o direito civil, insurgindo-se mesmo contra o anstotelismo a fim de proclamar o princípio cie independência da razão,
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em face da teologia. Suas ideias, de objetivos francamente reacionàrios, se propagaram na Alemanha, a despeito cia oposição de llrafrio,
Mutien e outros homens de letras, de reconhecido valor.
Na universidade referida, onde professava numa cadeira de teologia, ele proclamou as célebres teses contra a Santa Sé, teses que n
pontífice logo condenou em bula, que o sacerdote protestante lançaria
mais tarde às chamas, às portas da cidade.

Podia este despedir o professor, sob fundamento de não ser digno
do estipêndio; e velando pela ortodoxia luterana, o príncipe ainda
resolvia sobre a maior parte das nomeações e designava as matérias
que deviam ser compreendidas nos programas. Depois de Marburgo,
surgiram as universidades de Konisberg (1543) e lena (1558), que
asseguravam o triunfo da reforma, embora com pronunciadas dissensões. como a que se manifestou com Calvino ao consagrar na universidade de Genebra o princípio do esforço coletivo espiritual, em
manifesto dissídio com as universidades alemãs do norte, orientadas
por um princípio evidentemente político (D'Irsay).
A reação católica não se fez esperar, não só na Alemanha como
principalmente na Europa ocidental, e ela se manifestou com grande
vigor na Espanha onde a renascença se revestiu de tons os mais
variados; o humanismo clássico, a literatura nacional, a mística e a
filosofia lhe constituíram a essência com características muito peculiares, em admirável ecletismo mental, e embora não se aferrasse às
exigências culturais do passado, estaria em completo antagonismo
com a reforma.
Coube à antiga Salamanca acolher desde logo o humanismo clássico, abrigando professores italianos que a procuravam no intuito de
estabelecer centros científico-literários. O mesmo pendor para a
defesa dos princípios humanisto-clássicos da renascença revelou-se
em ou<vas universidades espanholas, como as de Valenca, Lérida e
Aragão, as quais fez a universidade de Coimbra empenho em acompanhar, pondo-se à frente da renascença portuguesa.
O verdadeiro triunfo da reação humanista peninsular se registrou com a universidade de Alcalá, obra fecunda do cardeal Ximenes.

Wittenberg, onde também lecionava o reformador Malinchton,
tornou-se um dos campos precliletos do protestantismo, passando n
fluir vantagens verdadeiramente extraordinárias.
A proveito dela confiscaram-se os bens eclesiásticos, secularizaram-se os mosteiros do país de Saxe, e suas bibliotecas se incorporaram à da universidade.
Mas, se o príncipe enriquecera a universidade com a adocão
dessas medidas, a destituíra de toda autonomia, sujeitando os professores à fiscalização de uma burocracia impertinente.
Instituiu-se a censura prévia e em 1550 a profissão de fé luterana tornou-se requisito indispensável à investidura na cátedra, e
uma nova autoridade,, o consistório superior, passou a velar sobra a
integridade do instituto com desmedida absorção.
Diversas outras universidades obedeceram à mesma orientação
e as reformas universitárias passaram a concorrer pela ebulição das
ideias políticas e religiosas, que tanto procuraram fortificar o poder
civil, em detrimento da autoridade pontifical contra que Lutero e seus
sectários se erguiam implacàvelmente ardorosos.
Pode bem dizer-se que esta e outras iniciativas garantiram ao
príncipe um poder quase ilimitado nos negócios internos, senão mesmo puramente intelectuais das universidades.
Orientado pelos discípulos de Lutero, e por juristas como
Scheurl, dominados do estatismo concentrado na pessoa do príncipe,
o eleitor Frederico não hesitou em dar todo apoio à reforma.
Ainda por servi-la, fundou-se a universidade de Marburgo
(Hesse) destinada exclusivamente a formar homens para o serviço
do estado e da igreja, mas da igreja nacional, subordinada ao primeiro. São inúmeros os poderes que o príncipe de Hesse passa a
exercer através de um funcionário novamente criado, o Ecónomo.

Fundada em 1508, coube-lhe a primazia no estabelecimento do
primeiro colégio feminino, o de São João da Penitência, dirigido por
monjas franciscanas.
Além de outros colégios, dispôs do de São Jerônimo (trilingue)
e graças ao professorado que o rodeava pôde aquele cardeal publicar
excelente bíblia poliglótica, uma gramática hebraica e um dicionário
hebreu-caldaico.
As universidades espanholas dedicaram-se com ardor a cursos
aprofundados de teologia tomística, estimulando a criação de cadeiras
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de apologética e destarte o aluno em Espanha, ?o caráter de homem
de estudo, aliava o de homem de religião.
Não é pois de admirar se transformasse a Espanha em centro
do grande movimento da reação com que o catolicismo europeu teria
que lançar na Europa os fundamentos de uma resistência notável, em
nada inferior à virulência do ataque.
Nesse, emprteendimento sensacional, a nesistência teria tjite
apoiar-se principalmente na organização e reorganização das ordens
religiosas, onde o sentimento- popular encontraria as palpitações mais
vivas da fé.
São Pedro de Alcântara reformou os franciscanos de Espanha,
e os capuchinhos lhe seguiram o exemplo. Vieram em seguida as
grandes congregações de clérigos regulares, como os teatinos e oratorianos e todos se entregaram com entusiasmo à defesa dos princípios
da igreja católica consubstanciados no pontificado romano.

entusiastas, a favor de quem passou o monarca a interessar-r,c, até
que o papa Paulo III, em 27 de setembro de 1540, subscrevesse a
bula de confirmação do instituto, listava definitivamente criada .a
Companhia de Jesus.

Porém o papel culminante nessa formidável luta espiritual, estaria destinado à Companhia de Jesus, que Inácio de Loiola viera de
fundar, e que se ergueu no meado do século XVI como um traço de
união entre as conquistas intelectuais do passado e as que vão dominar os tempos futuros.
Antigo soldado cla:t tropas de Isabel e Fernando, cônscio de que
somente o valor militar, de que dera provas, não o podia guiar na
grande luta que iria travar em defesa da autoridade máxima do
papado, e na propagação da fé em todo o orbe conhecido, Inácio de
Loiola, já amadurecido em idade, procurou o Colégio de Santa Bárbara, em Paris, dirigido pelo célebre português Diogo de Gouveia.
Aí encontrou três condiscípulos, Simão Rodrigues. Pedro Fabre
e Francisco Xavier, que logo afinam os sentimentos pçlo-i de Loiola
numa comunhão notável de ensaios e ideais.
A eles se juntam Salmeron, Langues e Bobadilha, e estes sete
homens, edificados na compreensão das escrituras, de acordo com os
exercícios espirituais ideados pelo mestre insigne, uniram-se em 1534
pelo pacto de fé, de que surgiram os lineamentos rudimentares da
Companhia.
Com seus companheiros seguiu Loiola para Roma; e Diogo de
Gouveia, que em Santa Bárbara lhes soubera alcançar o mérito pouco
vulgar, folicitou ,a atenção do Dom João ITI para aquele núcleo de

Era natural que o pequeno reino luso, que tão eficientemente
agira em prol do estabelecimento da companhia, merecesse desde logo
a predileção desta como uma das bases principais de seus primeiros
voos; e assim veio como representante dela, para Lisboa, o insigne
sacerdote Simão Rodrigues, ao qual se juntou pouco depoi.-;. Francisco
Xavier.
Foi este a seguir enviado cm missão evangélica para a índia,
e o primeiro passou a dedicar-se, com infatigável zelo, aos interesses
espirituais da companhia em Portugal.
Uma das suas iniciativas imediatas foi a fundação de um colégio,
com o caiai os jesuítas começaram a influir poderosamente no ensino
português, estabelecendo dois princípios que muito a deviam prestigiar no conceito do povo: a gratuidade e a rapidez do ensino. Fora
injusto assacar-lhes a pecha de incondicionais servidores dos velhos
princípios da escolástica, pois muito concorreram pela eficiência das
correntes humanistas, notadamente no quanto concerne às matérias
propedêuticas. ( 1 )
Ninguém mais do que eles procurou desenvolver o gosto pela
língua latina, instrumento indispensável para o estudo dos grandes
clássicos, e explicando-os aos alunos, não os deixaram também desamparados no amanho da cultura grega.
Estava pois implantado em Portugal o movimento contra a reforma, e esse movimento encontrou vibrações que muito dignificam
o embate cultural das ideias quando destituídas dos excessos produzidos pelo fanatismo.
Ele se apoderou do concílio de Trento, onde os jesuítas tornaram desde logo significativas suas tendências religiosas de fidelidade
ao pontífice, combatendo as ideias de resistência que os enviados
cia Sorbona procuraram sustentar.
Preocupou-se o concílio em firmar os princípios do ensino nas
escolas e universidades, ao mesmo tempo (1563) que decretava a
ereção de seminários, ideia que seria uma inovação, se não fosse ao

;
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mesmo passo um regresso à orientação primitiva das escolas catedrais
e carlovingianas.
Com essa medida, generalizou-se o ensino teológico, então restrito às universidades, e elevou-se o nível intelectual do clero inferior,
porventura impossibilitado de frequentar os melhores cursos universitários.
A contra-reforma, dominando inteiramente o clero romano, manifestou-se na própria Alemanha, a partir da cidad; de Wurtzburgo
(Baviera), onde o bispo Frederico de Wirberg, dominante no lugar,
solicitou do jesuíta Canisius a introdução de escolas moldadas segundo orientação própria, e onde afinal um colégio de jesuítas s:1 fundou
(1565) pelos gerais da ordem, São Francisco Bórgia e Aquaviva,
com fundos fornecidos pelos papas Pio IV e Pio V. Em seguida
fundou-se um seminário segundo a recomendação de Trento, e, para
aplacar quaisquer veleidades de resistência luterana, criou-se uma
universidade revestida de privilégios pontificais e imperiais (1582)
a qual se tornou um dos pontos mais fortes da reacão católica na
Alemanha.

ponto dado mediante diversos fenómenos astronómicos. Assim, na América do
Sul, constituíram-se cartólogos eminentes os jesuítas Diogo de Torres João
de Ávila, Alnuo Orvalle, Boaventura Soares, António Macalzoni, Cardiel
Nurdufcr, Tomas Falkuer, Martim Dobrigoffer c Joaquim Canamo (P. G!
Ftirlcng, in Cartografia Colonial, — Hist. de Ia Nacion Argentina, IV-iyi).
iA estes nomes ilustres se podem juntar os dos P. P. Samuel Fritz e Diogo
Soares. Ao primeiro se deve a primeira planta cartográfica da bacia do ric
Amazonas, e ao segundo trabalhos que se reputam magníficos no que concerne
à cartografia brasileira.

A autoridade administrativa concentrou-se no reitor eleito pelo
conselho universitário, devendo o cargo recair em um professor, que
não em um estudante, segundo a tradição.
Instituiu-se um collcgiutn paupcrum a fim de facilitar aos menos
favorecidos de fortuna o alcance dos altos estudos e adaptou-se o
curso da teologia às exigências do ratio studiorum. A Wurtzburgo
seguiram-se as universidades de Ingolstadt, Dillingen, Gratz, Colónia, Trevis, Mayence, Paderborn, Munster, Ornabruck e todas sofreram a influência poderosa dos jesuítas, obreiros incansáveis na manutenção do princípio de autoridade da fé.

NOTAS AO CAPITULO V
(1) Jamais foram os jesuítas infensos à pesquisa das ciências exatas, com
a subordinação bem compreensível das condições de época, e por isso1 se encontram entre eles grandes matemáticos, astrónomos e cartógrafos.
Principalmente no quanto concerne à cartografia que tanto concorreu para
a fixidez das lindes americanas, é notável o trabalho dos jesuítas, mesmo antes
que a obra científica de Kepler (l.c terço do século XVII) tivesse permitido
fix-ar, com o apoio de valioso instrumento de precisão, as coordenadas de um

O padre Serafim Leite, na edição do Jornal do Comércio de 9 de janeiro
de 1949, aponta os trabalhos do padre Diogo Soares, além dos de outros jesuítas, entre os quais o padre Pfell, cujo trabalho de cartografia foi considerado
pelo Barão do Rio Branco como decisivo na vitória que alcançou na questão
de limites com a Guiana Francesa.

CAPITULO VI

COLÉGIO DOS JESUÍTAS NO SÉCULO XVI
INFLUÊNCIA DA COMPANHIA
Vagando em Coimbra o mosteiro cie Nossa Senhora de Casquere,
o doou Dom João III ao padre Simão Rodrigues como principio do
património necessário à fundação de um seminário que desejava engir naquela cidade para onde fora transferida a universidade em
1537.
Conveio porém ao padre Simão permutar o mosteiro com o de
Santo Antão, em Lisboa (1542), e ai, auxiliado pelos padres Gonçalo de Medeiros e Bernardino dos Reis, fundou a segunda casa que
teve a companhia, pois a primeira, em ordem cronológica, foi a de
Nossa Senhora de Estrada, em Roma.
Por diversas circunstâncias, porém, nem aquela casa, nem outra
que construíram junto ao convento das freiras de Santana, ofereciam
condições satisfatórias ao exercício do culto e do ensino, e, por isso,
resolveu o padre Simão edificar um colégio em Coimbra, para onde
se transportou com onze companheiros, colégio este que, levantado
na parte alta da cidade, na vizinhança dos padres de Santa Cruz, veio
a tornar-se um dos mais famosos da península Ibérica 0). Nem
sempre seriam de harmonia os entendimentos entre os jesuítas e a
universidade e por isso cogitaram os primeiros de erigir outra mais
consentânea à homogeneidade do seu programa de ensino. ( 2 )

— 30 —

— 31 —

Em 1551 fundaram, pois, o Colégio de Évora, o qual depois de
diversas vicissitudes se transformaria em universidade, e prestaria
grande colaboração à cultura portuguesa, até consumir-se na política
reacionária do marquês de Pombal. ( 3 )
Mais tarde o Colégio Real foi incorporado ao Colégio cie Jesus,
em Coimbra, com a denominação de Colégio das Artes, conservando
os jesuítas quanto possível a mesma orientação pedagógica do Colégio
de Santa Bárbara de Paris, a que os prendiam tradições muito caras,
pois nele haviam sido estudantes Inácio de Loiola e outros fundadores da Companhia ( 4 ) .
A esse tempo já a Sociedade de Jesus estava a gozar de notável
influência, pois tendo falecido o seu mais eminente fundador (13 de
julho de 1556), contava ela doze províncias (Portugal, Roma, índia
Oriental, Brasil, Japão, Castela, Andaluzia, Reinos de Aragão, Itália, Nápoles, Alemanha Alta e Baixa) as quais dispunham de muitos
colégios e seminários.
Em 1565 os estatutos do Colégio das Artes estabeleceram o
seguinte esboço para o programa do ensino: "Cada curso de arte durará três anos e meio, a partir de l de outubro. Nos três primeiros
anos se lerá pela manhã e à. tarde; e nos seis meses do quarto ano se
lerá somente duas horas à tarde. O primeiro ano será de Dialética,
e o segundo de Lógica, lendo-se neles tudo que se puder ler cie proveitoso dos estudantes de Física e de Ética. No terceiro ano .se prosseguirá a Filosofia, esforçando-se por que se leia o máximo que se
puder de Metafísica e de um dos livros da filosofia da natureza. E nos
se^s meses do quarto ano se acabará a Filosofia com o De Anima".
(T. B., II vol, pág. 404).

2) Media Classis Gramatice, em que entrava o estudo das conjugações ;
3) Suprema Classis Gramatice, ou Classe de Sintaxe;
4)
Classes de Humanidade;
5) Classes de Retórica (em dois anos).

Este método, acrescido de outros monumento, ocorrentes, prevaleceu até a publicação do Ratio Studwrum, em que se firmou a autoridade de Aristóteles, no que havia de aproveitável. O Ratio, de
acordo com o plano geral mandado pôr em execução pelo padre
Aquavjva em 1599, depois de pacientes estudos, obedecia à seguinte
orientação:
STUDTA INFERIORA.

1) ínfima Classis Gramatice, destinada ao estudo das declinações e géneros;

Nestas duas últimas classes ensinavam-se, sob o nome de erudição, conhecimentos vários de geografia, notícias mitológicas, pensamentos dos sábios, anedotas históricas, vindo tudo isso a constituir
os exercícios especiais designados sob o nome de Academia. A classe
de humanidade compreendia também o Grego e o Hebraico.
STÚDIA SUPERIORA.

1) Curso de Filosofia, de três anos, éstudando-re no primeiro
a lógica de Aristóteles; no segundo De Coelo, o primeiro livro De
•Gencrationc e Meteoros; no terceiro o livro II De Generatione, Dg
Anima e a Metafísica. Estavam anexas a estes cursos:
a) Moral, em que se explicava à ética de Aristóteles ;
/;) Matemática, em que se explicavam os elementos d; Geometria, de Euclicles, e de Cosmografia (Sphera) ;
2)

Cufso de Teologia, em quatro anos, assim discriminados:

fl) Cadeira de Escritura, restrita o mais possível à vulgata;
b) Cadeira de Hebreu para ensinar a língua e interpretar os
textos pela vulgata;
f) Cadeira de Teologia Especulativa ou Escolástica-, seguindo
em tudo São Tomás;
d) Cadeira de Casos, destinando-se a explicar os sacramentos*
os deveres, tendo em vista a prática pastoral.
Diz o escritor citado que, no Ratio, vê-se imediatamente que a
Companhia se aproveitara do sistema pedagógico de Sturm (De. littcraturmn hidis recte apcriendis), modificando-o no intuito de um fim
exclusivamente religioso (obra e volume citados). ( n )
Essa matéria, porém, pela amplitude que podia exigir, não se
coaduna com os limites deste trabalho, aliás já excedidos em vários
pontos.
Entretanto, o que se percebe desde logo é que, em suas linhas
estruturais, o Ratio abrangia os três graus de ensino, hoje geral-
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mente reconhecidos, podendo afirmar-se que os st u dia injcriora continham o curso primário e ginasial, consoante o método atualmente
dominante.
NOTAS DO CAPÍTULO VI
(1) Segundo informa o padre Baltasar Teles, grande foi a afluência de
pessoas que em Portugal desejavam integrar-se na Companhia, mas não foi possível ao padre Simão atender ao desejo, porque o santo padre limitara o número de noviços na Carta de Confirmação da Companhia. Esta limitação, porém,
a pedido de I. de Loiola foi suspensa em 1543. E como Dom João III resolveu
ampliar o auxílio que dispensava ao colégio, mais forte se tornou a procura
de lugares por parte de pessoas que aspiravam professar.
(2) A princípio os estudantes da universidade fizeram pouco caso do colégio e de seus professores, aos quais chamavam de — jranchinottcs. As prevenções foram em grande parte removidas pelo irmão Manuel Godinho que,
posto pertencesse à Companhia, convivia com, os estudantes da universidade e
pôde prestar-lhes esclarecimentos a respeito dos fins da Companhia (B. Teles,
capítulo X X X ) . A verdade é que desde logo se formou uma corrente de
valiosas adesões à Companhia, e entre elas merecem registro as dos padres
Pêro Lopes, João de S. Miguel, Melchior Barreto (graduado doutor pela universidade), Frutuoso Nogueira, Dcm Gonçalo da Silveira, Baltasar Nunes e
Manuel da Nóbrega, já formado em Cânones. (Idem).
(3) O Colégio de Évora, de que proveio a universidade, foi doado à Companhia em 1554 pelo infante-cardeal Dcm Henrique, o qual quis logo erigi-lo
em universidade, o que não conseguiu devido à oposição da de Coimbra.
Nada mais conseguiu então do que estabelecer um curso de artes (1556).
Não desanimou e pouco tempo depois conseguiu a criação almejada, com as
bulas de 18 de setembro de 1558 e 13 de abril de 1559. As cadeiras instituídas
na universidade nova eram as seguintes: 3 de teologia escolástica, l de escrituras sagradas. Dois mestres liam a teologia moral, 2 as aulas de retórica, 2 a
de humanidades, .4 a de gramática, e 2 se dedicavam ao ensino de ler, escrever
e contar. Em 1562 se concederam à universidade todos os privilégios, liberdades, mercês, franquias e isenções outorgadas à universidade de Coimbra e ao
colégio da mesma cidade (B. Teles).
(4) Em 1552, quando o padre Diogo Míriam exercia o cargo de província!, determinou o geral I. de Loiola que nos colégios da Companhia se abrissem escolas públicas. O padre Miriam propôs ao rei que no Colégio de Santo
Antão se abrissem 3 classes de latim, a primeira de retórica, a segunda de
humanidades e a terceira de gramática, além de outra de casos de ciência.
(B. Teles, obra citada, capítulo IV). Todavia, o colégio real, que começara
a funcionar a 2 de fevereiro de 1548, já se dedicava ao estudo de artes, latim e
grego, conjuntamente; grego, hebraico e retórica — seguindo a orientação
do Dr. L. de Gouveia (T. Braga, obra citada, l v., p. 509).
(5) Segundo expôs o padre Madureira, numerosas têm sido as opiniões a
respeito das origens ou fontes do Ratio: quiseram uns, como João Boulère,
primarias do colégio de Montaigu, que o Ratio tivesse origem nos estatutos
desse colégio;. pretenderam outros que I. de Loiola hauriu dos padres beneditinos os exercícios, constituições e estabelecimento de co4égios. Sicard e
Kammel não são infensos à influência de Sturm. Outros preferem submetê-lc

'
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à dos trabalhos do espanhol Vives. O padre Madureira, porém, se inclina à
hipótese de ter o Raiio se inspirado nos costumes observados na' Universidade
de Paris, de que Loiola foi sempre admirador. Dissentia, porém, o Rat-io do
seu modelo no que se refere à eleição do reitor: em Paris, elegiam-no os alunos; as constituições delegavam ao geral dos jesuítas a nomeação do reitor
(Padre Madureira, Revista do Instituto Histórico, tomo especial do centenário).
CAPÍTULO

VII

COLÓNIA - - TOMÉ DE SOUSA - - JESUÍTAS
Desde 1500, porém, fora o Brasil descoberto pelos portugueses,
os quais infelizmente não puderam ligar à colónia os cuidados que
ela merecia.
A divisão dela em capitanias não produziu resultados satisfatórios, e por isso avisadamente deliberou Dom João III submetê-las
a um governo geral, nomeando para essa elevada função o fidalgo
Tomé de Sousa, ao qual forneceu o?> elementos havidos como necessários para a administração da colónia e depois de entendimentos com
o padre Simão Rodrigues provincial da Companhia em Portugal,
resolveu o rei que com Tomé de Sousa partissem para o Brasil diversos jesuítas aos quais deveria incumbir a catequese do gentio.
Para esse fim foram escolhidos os padres Manuel da Nóbrega
João Aspicuelta de Navarro, António Pires, Leonardo Nunes, e os
irmãos Vicente Rodrigues e Diogo Jácome.
O chefe da missão, que posteriormente se tornaria o primeiro
provincial da Companhia no Brasil, entrara para ela em 1544, quando
já bacharel formado em Cânones. Da boa ascendência e dotado de
não pequeno mérito, tinha excelentes probabilidades de próspera
carreira civil.
Sofrendo, porém, certo revés numa pretensão ao magistério, a
despeito de ótimas provas apresentadas, resolveu dedicar-se à Companhia de Jesus, à qual prestou serviços do mais alto relevo, não só
no exercício de apostolado infatigável, como pelo grande tiilo político
que o distinguia.
A armada que conduzia Tomé de Sousa, constituída por três
naus, duas caravelas e um bergantim, saiu de Lisboa a l de fevereiro
de 1549, e depois de bonançosa viagem, chegou à Bahia de Todos os
Santos a 29 cie março, iniciando-se desde logo o trabalho hercúleo
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dos jesuítas para a conquista social do gentio, trabalho esse que per-1
manecerá sempre nos fastos da história pátria, como um dos surtos
mais fecundos de dedicação e sacrifício, assim por seus resultados,
como pela nobreza dos intuitos que o determinaram.
Não podiam certamente os jesuítas, no ambiente dominado de
intensas e profundas sombras, separar o ensino da catequese, e assim,
nos labores atinentes a esta, é que se verão os progressos iniciais da
instrução, sem preocupações de ordem sistemática já esboçadas
quanto a Portugal.
A primeira cogitação dos missionários nas selvas indígenas sena
a construção de uma residência e uma igreja tosca, em que, com
os trabalhos espirituais da catequese, se ministrassem desde logo os
primeiros rudimentos da instrução.
Assiste por isso inteira razão ao Sr. Vilhena de Morais, ao
asseverar que, na missão jesuítica no Brasil, avulta como fato característico a criação da escola, contemporaneamente com o da própria
cidade, à qual às vezes mesmo precedeu, de maneira a não encontrar-se
povoação alguma de certa importância que não tivesse o seu colégio
(.Revista do Instituto Histórico c Geográfico, 1914, v. V, pág. 644).
Seguramente com o correr do tempo o ensino se classificaria em
estudos inferiores, médios e superiores, mas somente no exame dos
trabalhos da catequese é que se podem perceber os trabalhos iniciais
da classificação, máxinie no que concerne ao ensino primário, cuja
formação começou de modo bem saliente com os trabalhos dos catequistas.

Não pequenas foram as dificuldades que se fizeram mister vencer,
mas já dispostas as coisas para uma ação mais serena, assentou o
padre Nóbrega em enviar os abnegados companheiros que o seguiam
para outras regiões do país onde se lançaram com igual proveito os
fundamentos da catequese, que aliás .se supunha difícil em alpitnias
capitanias, como a de São Vicente, devido à vida licenciosa e irregular
que nelas faziam alguns portugueses já absorvidos pelos costumes do
gentio. Assim no mesmo ano de 1549 seguiram para essa capitania
o padre Leonardo Nunes e o irmão Diogo Jácome. Contra o que
seria de esperar foram recebidos com alvoroço pelo povo de São
Vicente, e começando a fabricar casa e igreja encontraram os religiosos o melhor auxílio de parte dos habitantes e naturlais. Li, a catequese seria facilitada com a conversão de Pedro Correia, velho preador de índios, muito versado na língua dos naturais.
Entretanto, em 1551, chegaram à BahJa outros religiosos f Afonso
J'rá:\ Salvador Rodrigues, Manuel de Paiva, e Francisco Pires),
enviados pelo geral Inácio de Loiola, o que pôde permitir maior
incentivacão aos negócios da catequese.
Tendo falecido, porém, em Portugal, o padre Simão Rodrigues,
foi substituído no cargo pelo padre Diogo .cie Miram ao qual se deveu
em 1553 uma outra remessa de religiosos, vindos em companhia de
Dom Duarte da Costa, nomeado segundo governador do Brasil e que
partira de Lisboa a 8 de maio daquele ano.

Chegando à Bahia, iniciaram logo os padres sua missão com o
plantio de uma cruz, símbolo sagrado do sacrifício a que se iam expor
na região longínqua e selvagem para que eram enviados.

Era composta dos padres Luís da Grã, quarto reitor que fora
do Colégio de Coimbra, Brás Lourencão, Gregório Serrão, João Gonçalves, António Brás Castelhano e o irmão José de Anchieta, ao qual
se faz mister pequena referência especial, mercê da projeção que se
lhe prende ao nomje nos encargos da catequese.

Em seguida passaram a construir uma igreja rústica sob a invocação de Nossa Senhora da Ajuda, servindo eles próprios de carpinteiros e pedreiros, pois os artífices que vieram na armada se empregaram nas obras da cidade. Compreendendo, porém, que. era mister
iniciar sem demora a conquista religiosa dos índios, retiraram-se para
o meio deles, e ordenando vima habitação a que denominaram Calvário, fora dos muros da cidade, iniciaram a catequese com o auxílio
de portugueses, já senhores da língua dos naturais.

Nascera na ilha de Tenêr.ífe (Canárias) em 1533. Da boa origem, mandaram-no os pais estudar ,a Coimbra onde cursou letras
durante cerca de três anos. Devido ao excesso na prática de exercício religioso, e à exagerada aplicação ao estudo, sentiu-se bastante
alterado na saúde, e, seja por isso, seja porque o seu comprovado
ardor religioso o impelia para o trabalho das missões, incorporou-se
à comitiva de Duarte da Costa, vindo a ser uma das colunas mestras
da catequese jesuítica no Brasil.
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Depois dos padres referidos, muitos outros vieram para a Colónia elevada já a província autónoma da Companhia, posto ainda presa
por laços de ordem canónica à assistência portuguesa.
A esses primeiros padres, porém, couberam os trabalhos cia
catequese e forçoso é convir que eles a realizaram com verdadeiro
heroísmo, rasgando caminhos à cultura colonial, mercê da conquista
de um gentio nem sempre dócil e estabelecendo os sentimentos (!a
unidade territorial que seria o fundamento do vasto império lusoamericano, cuja afirmação geográfica neles encontraria o seu primeiro
surto político.
Dirigido pelos padres Manuel da Nóbrega e Luís da Grã, eles
não se fixavam em capitania alguma, senão o tempo necessário para
atender às conveniências da catequese, e logo a seguir tomavam outros destinos, sempre dominados pela fé que os subjugava e pelo
sacrifício que os não lograva deter.
Da Bahia, onde edificaram o seu primeiro estabelecimento, partiram para a capitania de São Vicente com o padre Leonardo Nunes e
o irmão Diogo Jácome, conforme se expôs; para a do Espírito Santo,
com o padre Afonso Brás, e outro companheiro para a de Porto
Seguro e ainda Espírito Santo com o padre João Aspícuelta Navarro ;
e com o próprio padre Nóbrega visitaram Pernambuco, Ilhéus, Rio
de Janeiro e outras capitanias. (')
Depois, com Pedro Correia, alcançaram as orlas mais remotas, da
colónia ao sul e com os jesuítas já estabelecidos na Bahia procuraram atingir as terras do Paraguai e de Tucumã, naturalmente presas
à expansão da,s missões brasileiras. ( 2 )
Mais tarde, com a vinda de outras turmas de Portugal, irradiaram-se para o norte e com os padres Francisco Pinto e Luís Figueira
(1607) alcançaram a serra de Ibiapaba e, ainda mais tarde, com o
mesmo padre Figueira procuraram o Pará e subiram os rios Amazonas
e Tocantins, espalhando, às margens da mais opulenta rede hidrográfica do mundo, a semente propícia da'catequese.

Pedro Correia, outrora cruel caçador de índios e hoje converso
ardoroso, e o irmão João d: Sousa, no intuito de auxiliarem a expedição de João Salazar, facilitando-lhe o trânsito entre os índios carijós,
foram, por estes mortos cruamente a flechadas. ( 2 )

Não há sertão que os apavore, e em todas as capitanias, hojie ou
amanhã, deixam os vestígios de uma ' passagem gloriosa, à qual se
seguiria a catequese com seu vasto descortino moral.
E a catequese por eles empreendida mais conquista a admiração
dos pósteros, por não lhe faltarem palmas sangrentas de martírio.
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Em Ibiapaha, depois de longa viagem, que se ia revelando pingue
cie bons resultados, foi o padre Pinto sacrificado entre os feros Tacarujus, um dos quais lhe esmigalhou o crânio com mortífero polpe c'e
,jucá (pau d'arco).
Depois, ainda no Maranhão, foram os padres Francisco Pires,
Manuel Muniz e irmão Gaspar Fernandes vitimados no rio Itapicwru
pelos tapuias Urucatis (1649).
E aquele mesmo padre Figueira, testemunha que fora do niarlírio do padre Francisco Pinto, e que tão bom serviço havia prestado à catequese e ao ensino no Maranhão, foi, com diversos outros
companheiros, salvos de um naufrágio, duramente martirizados pelos
índios Aruãs quando aportaram à ilha cie Joanis numa canoa feita
com os destroços da nau que soçobrara. Nada, porém, os desencorajava, nem mesmo, o que talvez foi muito" pior do que o martírio, a
fraqueza que de vez em quando acometia alguns daqueles heróicos
missionários. Com as igrejas surgiram as escolas, as residências,
os seminários e os colégios, num dos mais belos arcabouços de construção pedagógica que o mundo ainda pôde assistir.
NOTAS AO CAPÍTULO VII
(1) Em São Vicente já 'havia Martim Afonso de Sousa providenciado a
construção de uma igreja, sob a invocação de Nossa Senhora da Assunção,
cadeia, casa do conselho, mais as obras públicas julgadas necessárias. Como
o povoado se construísse no fim da praia do Tararé, junto ao mar, todas estas
edificações foram ,por este arrebatadas (Frei G. da Madre de Deus, edição
Taunay, folha 141.)
(2) A missão do Paraguai, segundo informa Aurélio Porto (História
das Missões Orientais), estava reservada aos padres da província do Brasil.
Nasceu a missão de tim pedido feito por Dom Francisco Vitória, bispo de Tucumã (português), ao governador da Bahia e ao provincial da Companhia
para enviaremt padres ao Paraguai. Para este fim vieram à Bahia emissários
do bispo, e depois de uma permanência ai de cerca de seis meses, rumavam
para Buenos Aires, levando consigo os padres Leonardo Armínio, superior,
. Manuel Ortega, João Saloni, Tomás Fields e Estevam da Grã. À missão do

— 38 —
Paraguai estão indelevelmente presos r s nrtnies dos padres Ortega, Saloni e
Fiekls pelos relevantes serviços prestados à catequese naqueles remoios lugares. O padre Saloni faleceu logo depois e o padre' Armínio regressou à Bahia.

CAPÍTULO VIII
DA CATEQUESE AO ENSINO
Não podiam os padres seguir as regras ou métodos inflexíveis de
instrução, de acordo com os preceitos adotados em Portugal, porque
a isso se opunham as circunstâncias muito diversas de amb.ente.
Mister lhes foi, como bem observa o padre Madureira, estabel?cer uma pedagogia especial, mercê das condições inerentes aos selvagens, completamente destituído.1; de qualquer predisposição subjetiva
para o ensino ou prdgresso.
Antes de tudo, para boa compreensão do assunto, faz-se "necessário considerar a instrução nos diversos graus em que ela se desenvolve e notar desde logo que a instrução primária nos primeiros
tempos da catequese devia ser objeto de atenção muito cuidadosa dos
jesuítas.
Notaremos de relance que T. Braga observa, na distinção dos
graus de ensino, pendor especial dos jesuítas, na Europa, para a instrução .secundária, enquanto aos protestantes caberia dedicar-se mais
atentamente ao ensino primário com /estabelecimento das Escolas
populares.
Não nos deteremos na análise : da observação, mas, louvando-nos
no padre Luís oGnzaga Cabral (Jesuítas do Brasil), diremos que, no
concernente à colónia, ela seria de todo improcedente, pois não poderiam os padres da Companhia lançar as bases do monumento cultural
que edificaram, se não tivessem preliminarmente .disseminado escolas
de ler e escrever entre os selvagens.
Antes mesmo de estabelecidas essas escolas, empregavam eles
processos psicologicamente rudimentares- com oferta aos pequeninos
índios de bugigangas vistosas, ao mesmo tempo que os deslumbravam
com orações por meio de cantigas, o que muito impressionava o. espírito dos selvagens, embora adultos, dispondo-os a receber os primeiros
toques da instrução (Baltasar Teles e Morais),
Ar.chieta. numa de suas cartas ânuas,, testificava que no Colégio
da Bahia, de que foi ele.um dos primeiros professores, eram em 1584

l
oitenta os meninos do A . B . C . , e que nesta aula rudimentar eles
aprendiam a cantar e tocar instrumentos de corda e sopro, com tanto
proveito, que causavam grande admiração aos portugueses (Padre
Cabral, obra citada).
E o padre Morais refere que, ao iniciar-se a catequese no Pará,
os padres Manuel Gomes e Nunes faziam reunir-se todos os dias,
;i manhã e à tarde, os meninos e meninas, aos quais mandavam repetirem as orações em voz alta, rematando-as sempre a Salve Rainha
c o Beneclictus.
Aos domingos se juntavam todos e antes de entrar a missa ensinavam-lhes a santa doutrina. Nos dias festivos as missas eram cantadas e acompanhadas de muito bom e ajustado coro de charamelas
(Crónica, capítulo IX).
Às vezes, precedidos da cruz e à frente dos meninos que c>s
seguiam em alas, os padres ingressavam nas aldeias ^ viam com a
máxima satisfação exultar o espírito dos adultos ao ouvirem os cânticos sagrados que os filhos entoavam com entusiástica devoção.
Conquistada a confiança das crianças, facilmente prosperariam
as escolas primárias, cujo modelo bem apreciou padre Fernão Cardim
nas aldeias do Espírito Santo, Santo António e São João, nas cercanias da Bahia, tendo observado que nelas os alunos, além da leitura
escrita, aprendiam a contar, cantar c tanger, e os mais hábeis se
adiantavam tanto que tangiam frautas, violas, cravos, chegando a
oficiar nas missas em canto de órgão, coisa que muito alegrava os
padres (Cabral, obra citada):
Com as primeiras manifestações do ensino assim delineadas,
coincidia a construção da igreja simples e rude, necessária ao culto, e
de casas ou residências onde se agasalhassem os padres, e da escola
quase sempre comuni ao mesmo prédio tosco da residência.
Depois, no desenvovimento de um plano grandioso, produto de
uma orientação sábia e pertinaz, surgiram os colégios, alguns dos
quais na colónia tomaram aspectos verdadeiramente grandiosos, não
só Como construção como pela instrução que difundiam, transmitindo
de geração em geração o profícuo labor desempenhado pela Companhia de Jesus em terras brasileiras.
Convém notar que não era-sònrente nos colégios que se difundia
o ensino, notadamente primário e secundário.
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Além de seminários, quase sempre anexos aos colégios, o que
entretanto não constituía regra geral e sujeitos a diferente disciplina,
mantinham os padres, afora as eocolas primárias, aulas cie ensino
secundário nas residências, muitas já dispostas com as comodidades
necessárias para esse 'mister. Era comum dar-se aos colégios on residências o nome de hospícios.
Na divisão do trabalho, e este foi um dos motivos que os levaram a alcançar notáveis resultados, os padres nas aldeias e rèskííhcias se dividiam, em grupos distintos, declicando-se uns ao ensino e
outros às missões ou catequeses, que cie modo algum desamparavam.
Muito interessante seria para a crónica da Companhia, e da
cultura brasileira, acompanhar historicamente a construção dos colégios e edifícios dos jesuítas no Brasil, porque eles constituem uma
página muito interessante para a civilização pátria, não só quanto à
difusão do 'ensino propriamente dito, sertão, também, pelo estudo que
proporcionaram às artes conexas, como a arquitetura, a escultura, a
pintura e outras artes decorativas, que em geral se não crvtivarn pela
beleza e requinte de ornatos, forçam no entanto o respeito exigido
por um esforço tenaz, testemunho vivo da época em que nos ansiávamos já por adquirir uma personalidade 'cie povo dominado de
ambições e esperanças. Seria, porém, muito vasto trabalho e assin,
nos limitaremos a dar no capítulo seguinte rápidos traços históricos
a respeito dos colégios.
CAPITULO IX

COLÉGIOS — APONTAMENTOS HISTÓRICOS
Os historiadores nem sempre acordam na enumeração dos, colégios dos jesuítas, circunstância que se deve atribuir não só à confusão a respeito de residências, casas, seminários e colégios, propriamente ditos, se não também a enunciados decorrentes da legisb.ção,
ou cias próprias Ânuas. Assim, encontra-se na legislação certa referência . ao colégio de Cananéia, que uma provisão régia de 1601
mandara fundar, e cujo prédio, entretanto, não chegou a ser. concluído.
Do mesmo modo em 1733 providenciou-se a respeito de um colégio
em Oeiras (Piauí), o que também não chegou a realizar-se.
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E nas segundas se alude ao Colégio Santo Inácio, em São
Paulo, que outro não é senão o que se fundou no próprio local em
que se eivgiu a igrejinha fundamental de l 554.
Ultimamente (1942) o padre Aristides Greve, S. J., em proveitosa^ monografia, publicou a lista dos colégios e seminários dos
jesuítas, ao tempo da dispersão e ela é a que nos vai servir de paradigma, conservando o comentário ou adicionando a cada um dos
estabelecimentos notas que nos pareçam dignas de registro.
São os seguintes a partir do norte para o sul :
Pará
1) Colégio Santo Alexandre, fundado em 1682. Para a construção respectiva escolheu-se um looal próximo a um forte, local que
foi vendido aos padres da companhia por Gaspar Coelho e mulher
(padre Morais). Antes, com o padre Souto Maior, catequista que
viera do Maranhão, se construíra no lugar denominado Campina,
perto de mato, pequena palhoça onde estabeleceram capela e residência.
2) Seminário de Nossa Senhora das Missões. Fundado em
1749. Não objetivava o preparo de alunos para a carreira eclesiástica, senão reunir alunos de fora da cidade em um internato para
ministrar-lhes o ensino (padre Serafim Leite).
Maranhão
3) Colégio de Nossa Senhora da Luz. Fundado em 1652 pelo
padre António Veloso e outros catequistas. Antes dos jesuítas estiveram no Maranhão os padres franciscanos e Capuchos de Santo
António. Retirando-se estes, deixaram abandonados o hospício e capeia que ocuparam, os quais foram doados aos religiosos da Companhia por Jerônamo de Albuquerque. Aí estabeleceram eles o colégio
(padre Morais).
4) -Seminário Urbano, fundado em 1749, quando governava a
vice-província do Maranhão o padre Carlos Pereira (padre Greve).
Paraíba
5) Colégio de Nossa Senhora da Penha de França. Fundado
em J 683 como resultado das promessas de grandes dádivas por parte

— 42

de IVIanuel Martins Vieira e sua mulher. Diz o padre Greve, porém,
que naquele ano se fundara a residência, mas o colégio propriamente
dito somente se criou em 1748. Também se conhece sob a denominação de São -Gonçalo, rtome aliás preferido pelo padre Serafim
Leite.
6) Seminário (1745). Destacou-se do colégio ou da residência, por iniciativa do padre Malagricla.
Pernambuco
7) Colégio de Pernambuco (1576). Serviu de base para a sua
fundação a viagem empreendida pelo padre Nóbrega em 1551 acompanhado do padre António Pires. Fez-lhes o governador concessão
de uma ermida consagrada à Nossa Senhora da Graça, construída na
própria colina em que se levantou o colégio. Junto à ermida edificou
o padre Pires uma, casa de taipa em que se agasalhou, iniciando os
trabalhos da catequese.
8) Colégio de Recife. Foi fundado segundo se presume cm
1678. Antes porém tinham os jesuítas residência estabelecida desde
1663 (padre Greve). Estava sob a invocação de Nossa Senhora
do Ó.
Bahia
9) Colégio de Todos os Santos (1556). Provém, ao que palece, do Colégio dos Meninos de Jesus, criado em 1551, em substituição cia escola erguida em 1549. Em 1565 obteve de Dom Sebastião dotação para a mantença de sessenta religiosos.
, 10) . Seminário. Urbano de .Nossa Senhora cia Conceição. Refere
o .padre Serafim que era Seminário maior, destinado somente à
moradia e,estudo dos alunos, os quais rio entanto ouviam as lições
nas escolas gerais do colégio.
11) Seminário de Nossa Senhora de Belém (1686). Esta a
data da fundação que lhe atribui o padre Greve, baseado em declaração do próprio fundador, padre Alexandre de Gusmão na obra
Rosa de Nazaré. Nela acrescentava o autor, padre Guírião, que "a
casa é a maior e mais formosa cio Brasil, capaz de receber duzentos
meninos ; a igreja e sacristia a mais rica em lindas pecas que o
Brasil tem".

— •43

Também se numera, na Bahia, a casa de Noviciado de Nossa
Senhora de Anunciada, instalada definitivamente em 1724 em prédio
construído à praia de Jequitaia. Foi grande benfeitor da casa o célebre sertanista Domingos Afonso Mafreilse, conquistador do Piauí.
Espírito Santo
12) Colégio de Sant'Iago (1654). Proveio da Residência fundada cm 1551, de eme foi primeiro superior o padre Afonso Brás.
•Rio de Janeiro
13) Colégio de Santo Inácio. Fundado em 1567 no morro cie
São Januário do Castelo. Ante? dele, no primitivo povoado erguido
junto do Pão de Açúcar, ergueu-se uma residência, a princípio coberta de palha de que foi primeiro superior o padre Gonçalo de Oliveira (padre Greve). Em 1922 o morro cio Castelo fc.-i completamente arrasado.
São Paulo
14) Colégio de Santo Inácio, ou de Piratininga como lhe
chamou o padre S', de Vasconcelos, fundado em 1554. juntamente com
a cidade. A história desse colégio importou na extinção do de São
Vicente, transferido para a direção do de São Paulo, devido a dificuldade de subsistência, por sugestão do padre Nóbrega. As guerras
trazidas à capitania pelos índios tupis e tamoios muito prejudicaram
o funcionamento do colégio, pelo que o padre vis.'tador determinou
que o colégio do sul se fixasse no Rio, o eme importava cm suprimir
também o de Piratininga. Todavia, aí sempre se manteve escola de
ler é escrever, e para Piratininga volveu o colégio em princípios do
século XVII, tornando a atuar como elemento fixador do movimento
cultural da capitania, já então povoada de diversas aldeias.
15)

Seminário anexo ao colégio anterior. ( 1 )

16) Colégio de São Miguel. Fundado em Santos,.segundo se
presume a 22 de junho de 1652. depois da volta dos jesuítas à capitania, de onde haviam sido expulsos em 1640 por motivo da tormentosa questão da liberdade dos índios. ( 2 )
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Paraná

pretensiosa, muitas vezes pobre, obedecendo em suas linhas gerais a
uns tantos padrões uniformes. E se devêssemos resumir, numa só
palavra, qual o traço marcante da arquitetura dos padres, diríamos
que foi a sobriedade". (S.P.H.A.N. 5,— 43).

17) Colégio de Nossa Senhora do Terço (1754), fundado emParanaguá. Sua construção foi iniciada em 1704 mediante representação d'i edilidade dirigida em 1690 ao padre provincial que lhe
concedeu a solicitada licença. Caminharam as obras com muita
lentidão. (:i)
18) Seminário (1754). Funcionava no próprio edifícioi do
colégio anteriormente referido.
NOTAS AO CAPITULO IX
(1) Iniciara-sc a construção junto ao colégio em 1757.- A construção foi
auxiliada pelo bispo Dom António da Madre de Deus Galvão, e para auxílio
da manutenção do estabelecimento, pagavam os seminaristas internos módica
pensão. (Padre Serafim Lei:e, obra citada, volume 5, pág. 413.)
(2) Sobre o colégio de São Miguel, e história de sua fundação, expõe o
padre Serafim informes muito interessantes (obra citada, volume 6, pág. 426).
Destes informes se verifica que em 1653 a Casa de Santos se transformou em
colégio, de que foi 1." vice-reitor o padre Gonçalo de Albuquerque.
(3) Ribeiro, em sua Cronologia Paulistana, afirma que é de 25 de setembro de 1738 o Alvará Régio que autorizou a fundação do colégio de Paranaguá.
A inauguração se verificou a 27 de setembro de 174), embora a construção
do prédio não estivesse concluída. (E não chegou a concluir-se.)
CAPITULO X

CONSTRUÇÃO DOS COLÉGIOS -
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PLANO

Não nos parece que ao iniciar a construção dos colégios e residências, tivessem: os padres cogitado de imprimir aos seus edifícios
quaisquer cunhos artísticos, senão os de solidez e comodidade. (Padre Madureira).
Alguns deles, principalmente ao findar o século XVIII, já apresentavam certa exterioridade de austera grandeza, sem que por isso,
no entanto, se lhes pudessem atribuir linhas seguras de estilo arquitetônico predeterminado.
Diz a respeito o Sr. Lúcio Costa: "A arquitetura da Companhia
no Brar.il foi quase sempre inimiga dos derramamentos plásticos, cles-

E o Sr. José M'#l'}à!4fê)jôbáárvílv-ií--qué o pseudo estilo barroco,
que em geral se procura atribihW-S^fconstri^ôes jesuíticas, não ultrapassou o limiar dos templos e jamais atingiu a arouitetura civil.
E comentava : "Os jesuítas, supostos responsáveis pelos compromissos da arquitetura brasileira com o estilo de que eles utilizaram, foram
meros espectadores da evolução arquitetônica nacional brasileira.
Diretamente, pelos menos, não se imiscuíram (não havia razão para
.fazê-lo) com os problemas plásticos da nação. A influência se exerceu eficaz e profunda por via indireta, pelo exemplo do templo, e
pressão arquitetônica que sempre caminhou entre nós, à frente de
íód?.,s as outras. Eles divulgaram as técnlicas construtivas industriando os aprendizes negros e índios. Dos templos emigraram — tal
como se passou na Inglaterra durante a dominação gótica -- os elementos de ornamentação, os coruchéus de perfilatura robusta, no sentido geral, o espírito em suma de, unia arquitetura que não era privilégio
cia Companhia, e da qual ela se aproveitava, tornando-a mero instrumento de caráter litúrgico". (R, do Arq. Mun., 50 — 80).
Observa-se algumas vezes em alguns tenlplos a reprodução de
linhas já adotadas em Portugal, consoante se verificava na igreja dos
jesuítas, no terreiro, da Bahia, a evocar o mesmo gosto arquitetônico
das de São Vicente de Fora em Lisboa ou de Santarém; mas essa
mesma preocupação de cópia parece excluir qualquer concepção artística de estilo amoldado a cirdunstâncias do ambiente.
Mesmo esses padrões uniformes não se manifestavam, nem
podiam manifestar-se nos primeiros tempos da catequese. Por. isso,
ao que refere F. Cardim, o padre visitador Cristóvão de Gouveia
censurava a mudança de traçados nas construções e recomendava a
conservação de planos gerais.
Não faltou ao padre António Vieira preocupação semelhante
quando no Regulamento das Aldeias do Maranhão determinava: "Em
todas as aldeias das residências teremos casa nossa junto com a igreja, na disposição da qual se terá particular conta com o recolhimento
e decência, e por esta causa nenhum padre, dos que residem nas ai-
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deias, escolherá sítio, nem fará casa sem que a traça seja aprovada
pelo superior da colónia o qual a consultará primeiro com os demais
padres, e quanto assim dor lugar, será bom. que as nossas casas e
igrejas sejam conformes" (Padre S. Leite).

Mais precária ainda a condição em outras capitanias, de uma
das quais, a de São Vicente, informava J. Anchieta : "De janeiro
até o presente tempo permanecemos, algumas vezes mais de vinte
em uma pobre casinha feita de barro e pau, coberta de palhas, tendo
quaíorze passos de comprimento e apenas dez de largura, onde estão
ao mesmo tempo a escola, a enfermaria, o dormitório e o refeitório"
(Carias, pág. 43). Por isso mesmo, às vezes, as classes se celebravam
ao ar livre.

Porém, nos primeiros tempos da catequese, os jesuítas, na edificação dos prédios destinados a igrejas e residências, se guiavam pelo
risco de seus próprios oficiais (pedreiros <e carpinteiros) e não raro
eles próprios, auxiliados pelo gentio, se tornavam obreiros das construções.
Como arquiteto operou em São Paulo e Espírito Santo, António
Pires, o qual, entretanto, n!ão se deve confundir com outros de igual
nome, dos quais um, empregado nas obras da vila de Cós, mereceu
dei-rei Dom, João III alvará de proteção (1554) e o outro foi mestre
de carpintaria n:os paços de Salvaterra e de Muge.
O António Pires a quem nos referimos foi carpinteiro no Brasil,
a serviço da Companhia de Jesus, -e dele diria o padre Nóbrega em
uma de suas cartas: "António Pires pede a V. Reverendíssima alguma ferramenta de carpinteiro porque ele hs nosso oficial de tudo"
(Sousa Viterbo, Dicionário dos Arquitcios, 2, 295).
Só com o auxílio dele não teria sido possível evitar os incómodos
dos primeiros tempos testificados ainda pelo mesmo padre Nóbrega
em carta de 2 de setembro de 1557 dirigida da Bahia ao padre Provincial : "As casas que temos não lhe vemos m|aneira para nós s os
moços estarmos nelas .apartados, salvo se rompermos o muro da cidade e fizermos algumas casas da banda de fora no sítio que para o
colégio está designado. As casas que agora temos são essas, s. uma
casa grande de setenta e nove palmos de comprido e vinte e nove de
largo. Fizemos nela as seguintes repartições : s. e um dormitório e
um corredor e uma sacristia, per razão que outra, casa que está no
mesmo andar e da mesma grandeza não serve de igreja. Neste dormitório dormimos todos os padres como irmãos, mas apertados.
Fizemo;; uma cozinha, um refeitório e uma dispensa que serve
a nós e aos moços. Da outra parte está outro lanço de casas da
mesma compridão. Em uma dela;;- dormem os moços, em outra se lê
geografia e em outra se ensina a ler e escrever. Todas essas casas
assim uma como outras são térreas. Tudo está em quadra". (Brasiliana, 194 — 62.)

Depois de António Pires, já no século XVII, avultou a figura
interessante de Francisco Dias, que havia trabalhado na construção
da igreja de São Roque em Lisboa. Vindo para o Brasil trouxe
Francisco Dias a missão de concorrer tanto quanto possível para a
uniformidade das construções, contra a qual atentava às vezes a iniciativa dos superiores, nem sempre servidos de competência ou de
bom gosto. A ele se deve o plano do colégio da Bjahia e da maior
parte dos edifícios da companhia, construídos na colónia no último
quartel do referido século.
O colégio da Bahia segundo testificava o mesmo padre Cardim
"era constituído por uma quadra funda com boa capela toda de pedra
e cal de ostra tão boa como a de pedra de Portugal". Eram "grandes
os qubículos, os portais de pedra, as portas de anigieljin forradas de
cedro". líavia "fora de casa um tanque mui fermoso" e "junto dele
muitos bosques cie .arvoredos nmi frescos" onde "se vão recrear os
assuetos". (Missão Jesuítica, pág. 10).
O d>e São Paulo de Piratininga já dispunha de "um corredor
com oito cubículos de taipa guarnecida com certo barro branco e
oficina bem acomodada. Uma cerca grande, coiu muitos marmelos,
figos, laranjeiras e outras árvores de espinho, roseiras, cravos vermelhos, cebolas, cecen >e outros legumes da terra e de Portugal e no
claustro um poço de boa água". (1)
O do Rio dispunha de treze cubículos de pedra e cul forrados
de cedro. Em 1607 acrescentaram-se-lhe diversas dependências, como
despensa, cozinha, refeitório, e no alto do morro do Castelo ficava
o colégio em quadrado. Também tinha uma cerca com muitos marmeleiros, romeiras, limoeiros, parreiras, meloais, além de hortaliças
variadas.

- *Tl_>
4-R -

— 49 —

Situado no alto da colina, a construção desse colégio exigiu esforços ingentes, e por efetivá-la "a companhia construiu na praia de
Piaçaba, hoje Misericórdia, engenhoso aparelho por onde eram levados ao alto do morro os materiais e os produtos da lavoura dos
engenhos e fazendas. De uma pedreira perto tiravam o necessário
para dar à construção do colégio uma solidez que ainda é admirada.
Sua vastidão era tal que em 1759 residiam só na Casa da Cidade 97
membros da Companhia, sem contar os noviços, serviçais, sacristãos,
operários e escravos" (Abeira Fazenda).

Posteriormente, destruiu-se a ala lateral que avançava para a rua do
Rosário e formava com o edifício um ângulo reto; e a própria igreja
tão rica de tradições, e em cuja nave palpitou o coração de PÍratininga durante mais cie três séculos, logo depois de proclamada a
República foi entregue ao camartelo demolidor.

Com a construção maciça do colégio integrava-se a igreja que
os padres iam pouco a pouco rsvestindo de ornatos opulentos, dando a
algumas delas caráter de suntuosidade que talvez tivessem contribuído
para a formação lendária de tesouros da Companhia, que a imaginação popular concentrava em misteriosos subterrâneos. Alguns desses
colégios, como o da Bahia, além das igrejas entregues ao culto popular, também dispunham de capelas internas destinadas a oração e nieclitação dos padres.
No estudo das construções dos colégios, é preciso não perder de
vista a fim de evitar julgamentos erróneos quanto à respectiva arquitetura, que muitos deles sofreram profundas modificações com a
adaptação que se lhes fez a serviços de outra natureza depois que o
alvará de 3 de setembro de 1759 decretou a expulsão dos jesuítas de
Portugal e seus domínios.
Assim, no Rio. o conde da Cunha, determinando fixar a residência dos vice-reis no colégio dos jesuítas, o submeteu a grandes
reformas, a ponto de transformar dois andares em um só, conií alteração de paredes, rasgamento de janelas amplas que substituíssem
as pequenas aberturas de outrora, além de outras muitas que nern
sequer permitiam localizar o salão em que funcionava a biblioteca,
local em que se reuniam antes os maiores da terra para decidir dos
problemas atinentes à vida da cidade.
O mesmo é de dizer-se com referência a quase todos os outros
colégios. Especialmente quanto ao de São Paulo é de notar que os
avaliadores que o descreveram em 1827, em presença do ouvidor
geral Sousa Ohichorro, para o efeito da avaliação respectiva, mencionaram salas e cómodos que muito se diferenciam dos cubículos do
antigo colégio, destinados aos serviços do ensino e da residência. ( 2 )

NOTAS AO CAPITULO X
(1) O colégio de Piratininga, construído em quadra, concluiu-se em 1727.
Com o tempo lhe foram feitos diversos melhoramentos. O pátio dos estudantes
foi reconstruído, rodeando-se-o de colunas nos três corredores de curso, e preparava-se uma Aula Magna destinada à defelsa de teses públicas, com tribuna
lavrada e as cadeiras da praxe (Padre Serafim Leite, obra citada, volume 6,
pág. 399.)
(2) A Car;a Régia de 27 de julho de 1766 mandou .proceder aos necessários reparos no colégio para servir de residência aos governadores da capitania.
CAPÍTULO XI

DIFUSÃO DE ENSINO -

PARTICULARIDADE —

MÉTODO
Bosquejamos em capítulo ante-rior o esquema do Ratlo no quanto
concerne ao enfeino; mas como no Brasil teve ele de sofrer as modificações impostas pelas circunstâncias e pelo ambiente, convém estudá-lo não de acordo com a inflexibilidade de sua estrutura, e sim em
conformidade com aquelas exigências.
O padre Serafim Leite, na História da Companhia de Jesus,
indica as fases práticas do ensino dos jesuítas no Brasil e mister se faz
recorrer a esse ilustre historiador, como roteiro sempre seguro.
O Ratio de 1599, fundado em diversos antecedentes pedagógicos,
divide o curso de Letras Humanas em três grandes seções: Retórica,
Humanidades e Gramática, subdividindo esta última em suprema,
média e ínfima, primeiro estádio em todos os estudos na companhia.
Quando se lê nos documentos que havia duas classes de latim, isto
significa, em todo o século XVI, no Brasil, não alguma subdivisão
cia gr,aniática, mas duas daquelas três grandes seções: Gramática e
Humanidades (História da Companhia de Jesus, 1 — 72).
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Em seguida ao curso de letras, vinha o de artes ou ciências naturais, que assim se denominava então o curso de filosofia compreendendo a Lógica, a Física, a Metafísica, a Ética e a Matemática.

O estudo da língua tupi-guarani, e esta é uma cias peculiaridades
mais interessantes do ensino na Colónia, substituía o grego, considerado indispensável pelos humanistas, embora em um e outro colégio
no Brasil houvesse mestres que se dedicassem ao estudo desta disciplina .
Se se tomar como centro de irradiação o colégio da Bahia, a fim
de acompanhar-se o desenvolvimento regional do ensino, e dêie seguir-se para o norte, os primeiros colégios que se apresentam são
os de Pernambuco.
O colégio de Olinda sempre manteve dois cursos antes da invasão holandesa : o de ler, escrever, contar e o de latim. Somente
depois de vencidos os holandeses é que ele procurou iniciar estudos
superiores.
Ao lado de Olinda, fundara-se a cidade do Recife, em cujo seio
também se ergueu um colégio de acordo com a ordem régia de 1655,
em duas casas de sobrado doados à Companhia. A proximidade havia
de ser prejudicial a um deles, e como a preponderância viesse caber
ao de Recife, este, com o tempo, além da escola de ler e escrever,
doutrina cristã, veio a dedicar-se ao ensino de letras humanas, filosofia, moral e teologia.
Na Paraíba, com a casa de residência inaugurada em 1683 pelo
padre Diogo Machado, o ensino se ministrou em duas seções: colégio
para externos e seminário para internos. O colégio, que teve boa
organização, aplicou-se ao estudo do latim e humanidades.

No Brasil este curso durava três anos consoante o que se indicou
para Coimbra em 1567 e se iniciou na Bahia em 1572. Devido à
míngua de estudantes, que não raro escasseavam, deu-se licença para
a supressão das glosas, "onde não haja definições ou suas explicações". Anualmente havia também disputas magnas no começo do
curso.
O curso de teologia dividia-se eni] Moral, que objetivava o estudo
dos atos, virtudes, vícios (lição de casos), e em. Especulativa, que
estuda o dogma católico.
A lição de casos sempre se praticou nas casas dos jesuítas, tendo
.começado na Bahia em 1565. Tornava-se muito interessante, porque
o próprios clérigos da cidade afluíam, às aulas para ouvi-la, interessados, como em geral a população mesmo ignorante, nos assuntos
que eram objeto constante de preocupações e constituíam motivo
para exposição das cátedras: liberdade dos índios, sacramentos,
negócios, etc.
Também em 1572 se iniciou o curso de Teologia Especulativa
com o tratado de Incarnatione, e em 1571 desdobrou-se o curso dêstinandb-se um dos• seus ramos exclusivamente aos alunos que se tivessem distinguido no curso de Artes.
Em 1586, antes da expedição do Ratio, o padre visitador recomendara se observasse o seguinte programa no curso cie Teologia,
consoante as partes de São Tomás : 1.° ano, ,a matéria de B'eatitudme,
Sdentia Dei, Voluntate Dei, Predestinatione, Trinitate, et Angelis;
2° e 3.° anos : De Voluntário, Pecatis, Gratia, Fidc, Spe et Chantate;
4.° ano : De Incarnatiomc e outras matérias que se pudessem
acomodar.
Deve-se notar que dos estudantes jesuítas, uns se destinaram a
ktrados, professores ou pregadores, e outros à conversão do genth.
Estes, findos os estudos de Gramática ou mesmo durante eles,
aprendiam a língua dos naturais e somente aproveitavam da Teologia
o que lhes fosse necessário à reta administração dos sacramentos.
Os outros seguiam os cursos superiores de Arte e Teologia.

No Piauí, depois de fortes trabalhos para fundação de um colégio para internos, ou hospício na vila de Mocha (1732-33), trabalhos que infelizmente não vingaram, os padres do Maranhão, poucos
anos depois, estabeleceram o Seminário da Paraíba (1749), colocando-o sob a invocação de Nossa Senhora de Ursula. Mercê de dissensões locais, o estabelecimento de ensino localizou-se em Aldeias Altas,
atual Caxjas ; mas aquele seminário, com seu curso secundário,
gramática e humanidades, constituiu um doa pontos de maior relevo
na missão cultural dos jesuítas no Piauí.
No Ceará, onde se haviam fundado aldeias nos arredores de Fortaleza, os jesuítas também tiveram casas, presumivelmente desde
1723, e ensinaram a juventude a ler, escrever e contar, além dos pri-^
meiros elementos de latinidade. Aquirás se tornou a casa central
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da missão, à qual se agregaram todas as outras. Aí se ensinaram
humanidades, mas infelizmente foi demolida em 1854, apagando-se
inteiramente a lembrança material de um hospício que não pequeno
serviço prestou à região.
Nos antigos Estados do Maranhão e Pará. e salvo o que se disse
quanto 30 Piauí, fundaram-se, além das aldeias, estabelecimentos de
ensino em São Luís, Alcântara, Guanami. Vigia e Belém e estes estabelecimentos compreendiam colégios, seminários e escolas.
No Maranhão, a primeira escola instituída foi a que fundou o
padre Luís Figueira em 1626, com o fim de .ministrar o ensino aos
filhos de portugueses.
Dissiminando-se porém as escolas e posteriormente os estudos
de latim, retórica e humanidades, elas tomariam o caráter de escolas
gerais, que os jesuítas souberam transformar em instrumento de alta
cultura. Com efeito, em 1688 ss estabeleceu o colégio do Maranhão
com o curso de teologia especulativa e moral, de forma que em 1709
pôde-se-lhe dar o caráter de colégio máximo. O colégio de São Luís
adquiriu importante aspecto nas crónicas da Companhia, porque nele
permaneceu o padre António Vieira, durante vários anos, tornandose centro de irradiação da catequese na região amazônica, e erigindo-o
em centro de resistência contra a escravização dos índios.
No Pará, posto a catequese estivesse entregue a diversas ordens
religiosas, foram os jesuítas que mais eficientemente se dedicaram
aos cuidados do ensino. Nos primeiros tempos do século XVIII
fundaram os colégios de São Jorge de Álamos e da Mãe de Deus,
este último pelo padre José Lopes, de acordo com a autorização régia
de 11-5-1727. A casa-colégio de Vigia tomou notável impulso com os>
cursos dfe humanidades e cJiegou a possuir excelente biblioteca. (Paiva
Muniz). O ensino superior no Pará, embora não oferecesse ao
tempo a mesma coesão que o de São Luís, consistia em aulas de
Filosofia, Teologia e Casos. Tentou-se em Gurupá o ensino de teologia dogmática, mas a tendência que se observava era de concentrar
naquela cidade o curso de filosofia.
Partindo-se da Bahia para o sul, encontravam-se as capitanias de
Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo e São Vicente. A primeira teve
a sua casa-colégio refeita em princípios do século XVIII e nela mantiveram os padres escola de ler, escrever e contar, adicionando-lhe
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em 1720 o estudo de humanidades. Estava sob o patrocínio de Nossa
Senhora da Assunção.
O colégio de Sant'Iago, no Espírito Santo, infelizmente não
logrou existência brilhante, devido à sua proximidade do colégio do
Rio, de que dependia. A Residência que se convolou para o colégio
em 1654, guarda belas tradições, pois nela fez Anchieta representarem-se alguns de seus atos. Aliás, toda a capitania do Espírito Santo conserva o perfume do apostolado desse eminente catequista que
missionou em diversas de suas aldeias, notadamente em Reritiba,
onde faleceu em 1597. Esta aldeia constituiu mais tarde a cidade de
Benevente e hoje perpetua o nome do catequista.
São Vicente teve a visita do padre Leonardo Nunes em 1549,
ou começo de 1550. e ele, começando a catequese, também cogitou
logo de ensino. Iniciou para isso uma espécie de seminário ou
colégio em que se ensinava a falar português, a ler c escrever e se
transmitiam conhecimentos de latim aos alunos havidos come mais
aproveitáveis.
O padre Nóbrega, que posteriormente veio a São Vicente, procurou instituir aí, como fizera na Bahia, a companhia do Menino
Jesus, que se inaugurou em 1553.
De. São Vicente subiu o padre Nóbrega aos campos de Piratininga, onde também fundou casas.
Os religiosos existentes na capitania, aos quais se juntaram
os padres Vicente Brás, Vicente Rodrigues e irmãos José de Anchieta e Gregório Serrão se dividiram por essas duas casas ficando em
São Vicente apenas os que se julgaram necessários ao ministério.
Na casa de Piratininga celebrou-se a primeira missa a 25 cie janeiro
de 1554, e o governo dela se entregou ao padre Manuel de Paiva,
confiando-se ao irmão Anchieta a regência da aula de latim. Outra
casa se construiu algum tempo depois nas proximidades da primeira,
e ao lado da igreja anexa determinou Nóbrega que se fizesse um
recolhimento onde os irmãos estudantes se dedicassem ao exercício
do noviciado e priorado (Anchieta, Cartas - - 174).
Afirma o padre Simão de Vasconcelos (Crónica, l - - 154) que
em São Paulo o colégio, além dos irmãos da casa, era frequentado
por estudantes brancos e mamelucos que acudiam das vilas circunvizinhas. E Anchieta, antes dele, testificava: "Estamos nesta aldeia de
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P-iratininga, onde temos uma grande escola de meninos, filhos de
índios, ensinando-os a ler e escrever". (Carias —85).

Em 1638 fundou-se o curso de Artes eu Filosofia, que constitui
a primeira Faculdade de Filosofia do Rio. Também se adotaram
cursos de Teologia, não só moral como dogmática. Teve a denominação de Colégio Real das Artes, à guisa do de Coimbra, por ser
como ele e os da Bahia e Olincla, de fundação real.

No quanto concerne ao ensino não se limitavam os jesuítas somente ao ensino civil ou religioso; cogitaram, também, de ministrar
aos jovens elementos de instrução militar, e o fizeram, aliás, em
momentos angustiosos para a vida colonial.
Assim, no Pátio da Bahia organizou-se em 1638 contra os holandeses a primeira companhia o f i c i a l de estudantes (Padre Serafim
Leite).
E ao que se lê em Pires de Almeida, l.'instrnction publiqug < / ; <
Brcsil. diversos documentes de 1755 fazem alusão a um capitão de
estudantes, e embora nada seja possível afirmar de positivo, tudo
faz supor que esse cargo se ligue à instrução militar fornecida, em
casos urgentes, no pátio do colégio dos jesuítas, aos estudantes. Em
1710, quando da fuga do governador, esses estudantes resistiram
com êxito a Duclerc e aos seus homens, e no ano seguinte, comandados por Bento do Amaral Gurgel, souberam fazer face a Duguay
Trouin.
Se daquelas escolas primitivas do século XVI, subirmos aor«
colégios máximos, de que foram principais os da Babia e Rio, veremos que neles o ensino atingiu grau de intens,a e elevada cultura.
Em seu apogeu, o colégio da Bahia versava o curso de Humanidades, Retórica, o Latim, o Hebraico, o Grego, História e Geografia. Além disso instituíra o curso dos Números, ministrava o ensino
de Aritmética (Escola de Algarismos) e estabelecia a Faculdade de
Matemáticas. Em seguida passava a considerar o curso das Artes ou
Filosofia de Ciências Superiores (Teologia moral, especulativa ou
dogmática, Sagradas Escrituras e Canto).
O mesmo desenvolvimento gradativo se observava no colégio cio
Rio: aí as aulas se inauguraram em 1573 com o curso elementar de
ler, escrever e contar. Já no ano- seguinte se instituía a primeira
classe de Humanidades, e dez anos depois inaugurou-se o curso de
Filosofia Moral ou Casos de Consciência. Mais tarde se desdobrou o
estudo de Latim, ao que se seguiram estudos de Humanidades, cujo
ciclo, al,'m de português e rudimentos gerai:;, abrangia duas classes
de Gramática e uma de Retórica.

Porém, por mais que progredissem os estudos do colégio do Rio,
cujo desenvolvimento cultural se media pelo da própria cidade, eles
não chegaram a suplantar os do colégio da Bahia. Neste, os estudos
superiores, secionando-se em faculdades distintas, permitiram que se
fizessem tentativas para erigir o colégio em universidade, tentativas
que infelizmente falharam, parece que por preconceitos de ordem
inferior partidos da própria colónia.
CAPITULO

XII

ENSINO RELIGIOSO - - PROFESSORADO — LIVROS
Praticado por uma ordem religiosa, que se dispôs a ministrar
o ensino como um dos meios de glorificar no homem o seu próprio
criador, por c^rto os jesuítas não poderiam deixar na penumbra o
ensino religioso como base de uma sólida educação moral, no intuito
de transformar os seus alunos em homens dignos, quer diante da
própria consciência, quer em suas relações exteriores com a sociedade e com a família.
Assim pensando mantinham eles em seus colégios um verdadeiro
apostolado, convertendo-os em focos de piedade fervorosa de vida
religiosa e moral. Inácio de Loiola jamais deixou de entrelaçar a
educação com o sentimento religioso, embora nas práticas propriamente religiosas não convertesse os alunos em instrumentos constantes de uma observância servil e absorvente.
Assim determinava o Ratio que no dia de sexta-feira ou sábado
de cada semana se ensinasse a doutrina cristã durante certo espaço
de tempo, o qual poderia ser excedido se o mestre o julgasse necessário .
Não se contentavam os jesuítas somente com o ensino técnico
da religião; eles desciam à prática de algumas medidas piedosas
necessárias para a formação do sentimento de fé nos alunos. O pró-
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íessor em ocasiões para isso apropriadas devia incutir neles a necessidade de se dedicarem diariamente ao exame dos atos que tivessem
praticado, de ouvirem as missas e frequentarem as missões, de estarem presentes aos sacramentos da penitência e eucaristia, de repudiarem os maus livros, evitarem e detestarem os vícios, os maus
hábitos, conduzindo-se sempre como verdadeiros cristãos.

Segundo expõe o padre Madureira, na excelente monografia
apresentada ao Congresso comemorativo do primeiro centenário da
Independência, o Ratio esboçava um curso pedagógico de quinze até
dezessete anos de duração a fim de poder-se alcançar uma constituição regular de professorado. Dois anos eram dedicados à educação
ascética do noviciado; dois outros pelo menos aos estudos literários
no junioriado; três ao curso de filosofia e ciências auxiliares; quatro
ou cinco anos de exercícios pedagógicos práticos nos colégios (magistério inicial) ; quatro anos de teologia e ciências eclesiásticas; dois
anos de preparação para o ensino de filosofia ou teo1og;a, direito
canónico, Sagrada Escritura ou línguas orientais; um ano de ministério apostólico e de estudos do instituto da Companhia, com un, mês
completo de exercícios espirituais, como preparação para solene profissão de votos.

As constituições também exigiam a confissão e comunhão mensal como elemento .indispensável à elevação de sentimentos piedosos
do menino, e entre outros hábitos salutares, recomendavam uma
breve oração, no princípio e no fim das aulas, dos estudes e das
refeições.
Interessante advertir que todos os exercícios religiosos deviam
ser solicitados dos alunos de modo fiuave, de forma a praticarem-nos
eles mais como uma doce exigência de fé, do que como um postulado
de obrigação, pois aos jesuítas repugnava conseguir semelhantes práticas como oriundas de processos impositivos.
A todas essas práticas, juntavam os padres a da devoção da
Maria Santíssima, a que eles ligavam o maior carinho por entenderem que com essa devoção mais facilmente conseguiriam a preservação da pureza no coração dos alunos. Nasceram dessa prática as
congregações marianas que se têm constituído nos colégios como
preceito de muita vantagem por juntar em um corpo de grande significação moral homens dispostos a reagir contra os processos de
dissolução que vão solapando ,a sociedade.
Elemento .flue também concorria com grande força para a fortificação da piedade nos estabelecimentos de ensino dos jesuítas eram
os retiros espirituais anualmente praticados nos colégios, e que ainda
hoje congregam os alunos em reuniões de verdadeira concentração
mental. Aos padres da Companhia se deve ainda a tocante cerimónia
da primeira comunhão, praticada com toda pompa em seus colégios
desde o século XVII e que tanto comove as famílias verdadeiramente
católicas como uma de suas mais edificantes festas.
No intuito de alcançar os fins que se objetivavam, quer quanto à
instrução literária, como no concernente à educação religiosa e moral,
mister se fazia obter um professorado digno e competente, apto a
corresponder a semelhantes propósitos.

Assim preparado, e sem quebrar o laço de harmonia afetuosa
que entre ele e o aluno devia existir, o professor podia acompanhá-lo
com manifesta superioridade, plantando-lhe desde logo no espírito
a consideração respeitosa que somos quase sempre obrigados a dispeníftr àqueles que nos são hierarquicamente superiores.
Desta forma não seria difícil ao aluno encontrar no mestre a fehcidade extrema que nos desperta sempre a convicção de haver encontrado um instrumento vivo e inteligente para a descoberta da verdade
de acordo com o fecundo conceito de eminente pedagogista: "Lê
plus heureux dês eleves, celui qui retire de sés eludes lê meilleur
fruit de 1'humanisme, celui que a reçu Ia plus parfaite formation de
l'esprit, celui qui fait et fera lê plus fructueux emploi de son intelligence, est 1'élève auquel Dieu accorde Ia 'grande grâce d'avoir pour
maitre un homme passionné pour Ia verité. Car il recevra de lui
cette étincelle d'amour". (F. Charmot, L'Art de se For.ncr l'Esprit — 116).
Convém notar no entanto que o amor da verdade não depende
somente das lições ou dissertações do professor, senão de outros
muitos fatores que devem concorrer como elementos auxiliares de tão
elevado objetivo.
Entre estes deve-se ter muito em vista a escolha dos livros didáticos.
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Tornando-se difusores da instrução, e a fim de seguir método
tanto quanto possível uniforme, sempre cogitaram os padres da Companhia de indicar ou mesmo editar livros 'escolares que correspondessem ao programa que os dirigia.
Vieram assim os livros de texto para as aulas de gramática c
retórica, assim como para diversas partes da filosofia.
Ao padre Cipriano Soares, segundo informa o padre Francisco
Ivodrigues, em Portugal, coube a primazia da publicação de tais livros, e sua Arte c Retórica, impressa em Coimbra em 1566, constituiu
desde logo objeto de ensino nos colégios. (História da Companhia de
Jesus na Assistência de Portugal). A Arte se divide cm três livres,
dos quais o primeiro objetiva a forma de encontrar elementos para '\
eloquência; o segundo versa da disposição do discurso, e o terceiro
desenvolve as leis do ornato e da alocução.
Segue-se o compêndio de Retórica do padre Francisco de
Mendonça, que não pôde, porém, suplantar a obra do padre Cipriano
divulgada por várias nações.
Ainda assim não conseguiu o padre Gpriano dominar a fama
extraordinária que alcançou a obra didática do padre Manuel Álvares. ( l )
A gramática editada em 1562, havia durante três séculos como a
que melhor atraía a atenção dos estudantes e cooperava para a difusão
sólida do ensino, alcançou grande número de edições.
Todavia, por facilitar o estudo da língua latina, o autor posteriormente reduziu o compêndio em livro mais abreviado, o que
entretanto não obstou continuasse a arte a ser objeto de constantes
exames, porque se lhe limassem algumas impressões de vícios que os
críticos apontavam. Por isso. e embora a obra fosse sempre muito
recomendada, o padre António Velez procurou simplificá-la, editando outro compêndio que mereceu também ser adotado nos colégios.
Com as gramáticas, publicaram os autores seletas que se expurgavam de textos dúbios à 'leitura decente, e não raro se encontravam
nos escritores clássicos. Destes foram Flauto e Marcial os primeiros
que se publicaram em pequenos volumes distintos. Depois seguiu-se
um tomo contendo trechos de Cícero. Plínio e Tito Lívio, outro as
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Comédias, de Seneca, o Ainhnlario, de Planto. I:..rcerf>tos, de Terentio
e de Ovídeo, a Sátira VIII, de Juvenal ; e para estudos inferiores
outros livros coordenavam trechos de mais fácil apreensãc. ( 2 )
Juntamente com a língua latina estudou-se o grego, o qual no
Brasil foi substituído pelo ensino da língua geral, conforme temos
já assinalado. Para compreensão dessa língua e facilitação do respectivo ensino escreveram-se alguns livros na própria colónia.
Assim compôs Anchieta a Arte de Gramática, a princípio divulgada por meio de manuscritos e posteriormente impressa em Coimbra
no ano de 1595.
A Anchieta seguiu-se o padre Luís Figueira com a Arte da Língua íirasílica. escrita em português, e depois deles, padres da Companhia, ou eruditos que a ela não pertenciam, também editaram
trabalhos didáticos objetivando o estudo da língua dos naturais.
Aos trabalhos de Arte deveriam suceder os de vocabulário.
O primeiro que organizou um dicionário de língua brasílica foi ao
que parece Leonardo Vale, professor de tupi no colégio da Bahia,
que já havia traduzido nessa língua a doutrina cristã do padre Marcos Jorge, dicionário que infelizmente não se imprimiu. Depois deste
surgiu outro, impresso em 1621, cuja autoria tem sido atribuída a
diversas pessoas, suposição desviada pelo padre S. Leme, o qual,
com sua grande autoridade, sustenta ter sido a obra composta pelos
próprios padres de acordo com o trabalho de Leonardo do Vale.
Não é possível, porém, terminar o capítulo sem uma referência
de homenagem aos primeiros professores que se dedicaram ao ensino
na colónia.
Com o estudo do primeiro estabelecimento erigido pela Companhia, pode-se dizer que a prioridade histórica do professorado pertenceria, na sede do primitivo govêrno-geral. ao padre Vicente Rodrigues como mestre-escola (1549); ao padre António Blasques na
aula de latim (l533j ; ao padre Gonçalo Leite na de artes e filosofia
(1572) e ao padre Inocêncio Tolosa na de teologia especulativa.
Em S'ão Vicente, o primeiro mestre de latim seria o padre Leonardo Nunes, no colégio Meninos de Jesus, fundado à semelhança
do da Bahia. Quando o colégio dessa localidade se transferiu para o
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de Piratininga, a cadeira de latim coube a José de Anchieta e nele.
pela primeira vez, foram os casos de consciência lidos pelo padre Luis
de Grã (1555).

dencias, mulatos, zambos, cuarterones y demas pinturesca dencminacion, llevaban el sello infame de Ia esclavitud y ello era impedimento para que st sentaran en el mismo banco con los ninos Mancos. Hai varias cédulas reates que
prohibcn, terminantemente, su admision en los establecimentos de ensenanza,
y no falta una clausula ad-hvc en el regiamente de Ia mas miserable escuelita
de vilorio. No se lês permitia tampouco educarse por si mismos, pues en
Catamarca se llegó a azotarse un mulato POT haberse descubierto que sabia
leer y escribir" (La Ensenanza Primaria desde sus origines até 1810, in R.
Lcvenc, História de La Nacion Argentina, vol. 4, pág. 115).

Desta forma, à medida que os colégios se fundavam, os professores surgiram para atender aos misteres do ensino, e, ao terminar o
século XVI, já os colégios da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco
contavam com cerca de doze professores, alguns muito competentes,
e todos dignos do nobre apostolado que se lhes confiara.
NOTAS AO CAPITULO XII
( ] ) A reforma pombalina (Alvará de 28 de junho de 1759, art. 7) condenou formalmente a gramática do padre Manuel Alvares: " Hei por proibida
para o ensino das escolas a arte de Manuel Alvares, como aquela que contribuiu mais para fazer dificultoso o ensino da latinidacle nestes reinos". Reconiendou-sc o ensino pelas gramáticas do padre António Pereira de Figueiredo
e António Félix Mendes. Notou, porém, o Dr. Cândido Mendes de Almeida
que a gramática proscrita por Pombal havia alcançado cerca de 80 edições
em muitos países da Europa, e em todos em que a Companhia conseguira
fundar colégios, c a propósito transcreve trechos muito favoráveis ao método
do padre Alvares, de diversos escritores.
Um escritor moderno, português, o Sr. Fidelino de Figueiredo, assim ,se
pronuncia a respeito : "O estudo do latim que os padres jesuítas ergueram a
grande brilho para o qual não pouco contribuiu a famosa arte da gramática
do padre Manuel Alvares, foi durante os séculos XV e XVI tão proficiente
que Portugal possuía até meados do século XVIII oradores, prosadores e poetas de primeira água, sem falar no uso do latim como meio de comunicação
entre os homens de ciência". (Estudos de Literatura, 224).
(2) Refere o padre Serafim Leite, fundando-se numa carta de 27 de julho
de 1688, do padre António Vieira, qiue havendo o provincial padre António
de Oliveira pedido à corte portuguesa os privilégios de universidade, respondeu-lhe o ministro que não via nisso maior conveniência, pois que lhe constava
que os mais graves moradores da capitania de maneira alguma toleravam que
nas classes literárias se misturassem seus filhos com os mestiços, contra os
quais se arrolavam diversos motivos de repulsa. A situação devia ser difícil
para aquele provincial, pois foi em seu tempo (1681-1648) que os jovens pardos foram excluídos das escolas da Companhia. Os preteridos apelaram para
el-rei Dom Pedro e para o padre Geral, e ambcs estranharam a exclusão determinada H.G., vol. V, pág. 76). O preconceito ainda hoje dominante,
principalmente depois que o Brasil passou a sentir a influência da civilização
americana, pode afirmar-se era geral na América Latina, onde os descendentes dos negros, que não tivessem mais suavizado o matiz da pigmentação,
sempre foram vítimas dele, e não raro tiveram que suportar a ignomínia de
ser escarnecidos pelos eriolos e por pessoas de ascendência africana, mas de
í>e.e já desmaiada por cruzamentos posteriores. A respeito das colónias espanholas, cuja cultura se pretende colocar acima da portuguesa, eis o que testifica o escritor argentino Joan Probst: " Los negros y sus variadas descen-

E Felijpe B. Laos, na monografia Vida Intelectual de!
Virrciimto dei
Peru, acrescenta: " Otro de los rasgos característicos de Ia educacion colonial
fué su exclusivismo aristocrático. Prcjuicios raciales arraigaram el menosprecio de los espanoles peninsulares y criollos sin mescla, hasta Ias castas sociais
procedentes de cruzamentos con grupos exógenos. La educacion era privilegio
concedido a Ia pureza de sangre. El Virrey conde de Castelar prohibió Ia
ndmision a Ia Universidad de mestizos, zambos, mulatos y cuarterones. Como
Ia orden no estava confirmada, muchos de estos conseguiran el favor de ser
admitidos y graduados en Ias Facultades, principalmente en y de Ia medicina.
Los virreys, conde de Ia Morielora y Marques de Villagarcia, ratificaran Ia
publicacion; y el rey, por decreto de 27 de septiembre de 1752 Ia confirmo,
en razon de que los mestizos, zambos, mulatos y cuarterones tenian incapacidad de ingresar en los colégios y Universidad, y de obtener grados por Ia
infâmia de hecho con que estaban manchados". Anos mas tarde S. M. Expedió en Madrid otra real orden, exigindo "legitimidad y limpieza de sangre"
para en,trar en los colégios, graduarsc en Ias Universidades y reciberse de abobados en Ias audiências" (Historia de Ia Nacion Argentina, R. Levene, vol. 3,
pág. 112).
O costume europeu de exigir-se outrora a inquirição de generc para verifícar-se se o candidato a certos colégios e universidades tinha mescla " de sangue mouro, judeu, mulato, ou de qualquer outra infecta nação" na América
Latina objetivou principalmente o negro, contra o qual se tem erguido as iras
dos brancos, e principalmente dos brancos que se orgulham dos desmaios de
pigmentação.
CAPITULO XIII

ENSINO — MÉTODOS — EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA
No exame dos processos pedagógicos dos jesuítas não basta
analisar a composição dos cursos e o modo por que se desenvolviam:
faz-se mister ainda expor o método por eles aclotado na direção dos
alunos, métodos estes que ainda hoje mostram como o espírito do
Ratio do século XVI domina o ensino ministrado pelos padres da
Companhia. Ele procurou estabelecer, principalmente, como elemento
indispensável de ensino, a concentração, fundada na unidade de professor, na unidade de método e unidade de matéria.
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A unidade de professor completada pela identidade dos alunos.
exige que o primeiro acompanhe os segundos desde o início até o fim
do estudo de cada matéria, dispondo-se sempre os mestres a ohservar
os mesmos principios, com idêntico influxo de escolas para o alcance
dos mesmos objetivos. Com a exigência de concentração, procuraram os jesuítas no século XVI corrigir a anarquia do ensino, tomando desde logo o latim a preponderância quase absoluta nos estudos, de maneira que todas as outras matérias quarc se ensinavam
como função do latim.

na educação direta da vontade, com base na obediência. Este é um
dos elementos a que o Raiio presta maior atenção, de modo a estabelecer uma gradação hierárquica nos institutos, em planos harmónicos,
que se vão sucedendo e enlaçando alunos, mestres, prefeitos, reitores
e provincial.
Na disciplina ampara-se a autoridade moral dos superiores, numa
edificante fixidez de método, de que sempre colheu a Companhia os
melhores resultados. A disciplina, porém, não se exerce apenas diretiva, mas também preventiva c repressivamente. Os jesuítas tiveram
sempre muito em vista o estudo psicológico dos jovens, e conhecendo-lhes a inclinação de temperamento julgam muito mais acertado,
como preceito de higiene moral, prevenir os males do que puni-los.
E a cautela tanto mais se mostra salutar quanto bem se sabe que nos
corpos coletivos formados pela juventude, estão os espíritos débeis
sujeitos a perigosos contágios provindos de meios externos, às vezes
de deficiente formação moral.
Daí, e como excelente preceito de ordem preventiva, a separação dos alunos em classes, de acordo com o critério das idades, constituindo-se divisões de grandes, médios e pequenos, o que não exclui
e antes facilita severa vigilância, quer para a manutenção de bons
costumes, quer para evitar .a exteriorização de outros males funestos
à educação moral. E por evitar que o aluno seja presa fácil de acessos de langor, os jesuítas, além da concentração mental nos estudos,
procuravam envolver-lhe o espírito em jogos e distrações, assim de
caráter desportivo, como de ordem literária, artística ou científica.
Ainda com esse propósito procuravam eles incentivar nos alunos
o sentimento de emulação, temperando-o com as delicadezas de camaradagem, impedindo destarte que o desejo pessoal de progredir se
sombreasse com o influxo inferior da vaidade, do orgulho, da inveja
ou de outras solicitações condenáveis do egoísmo.
Os castigos, desde a repreensão afetiva ou da censura mais expressiva até a privação de certos prazeres ginasiais, como recreio em
comum, iam até a necessidade da eliminação individual ou coletiva,
pena esta com que os jesuítas, quando coagidos a praticá-lp,, não procuravam humilhar determinado elemento, senão evitar que a gangrena incurável de certo órgão pudesse prejudicar a existência moral
do corpo coletivo que lhes fora confiado.

Estabelecida a unidade, não só entre os elementos de um colégio
como entre os de todos eles, organizaram os jesuítas um método
racional de ensino, que fortifica o aluno na compreensão sistemática
do estudo, e o poupa de dispersões condenáveis que tanto concorrem
para a anarquia mental comum aos moços que se dedicam aos cursos
sem um vínculo orientador de concentração.
Por força desse vinculo, a unidade referente à matéria objeliva
também a do autor, com o qual os alunos se familiarizam apreciandolhe todas as belezas de estilo.
Como guia da composição latina, epistolar, narrativa ou oratória, preferia-se Cícero, e analisando-lhe as belezas de exposição, o
aluno se concentra na apreciação de certos processos de análise, nos
quais poderá mais tarde encontrar elementos de comparação que o
habilitem a formar juízos críticos seguros. Da mesma forma, na filosofia, o estudo devia concentrar-se nos livros de Aristóteles, assim
como na teologia preferiam-se os de São Tomás aos quais souberam
os jesuítas render o maior apreço.
Em seguida exig.i.a o método de ensino que os alunos se classificassem nas aulas segundo o estado real do respectivo adiantamento, pois nada prejudica tanto a homogeneidade do ensino como transmitir noções a espíritos destituídos de completa capacidade receptiva.
Isto se consegue com o exame de admissão, procedido com austeridade e observância completa dos princípios de justiça.
Como elemento complementar do ensino, de acordo com os objetivos visados, deve-se atender com fidelidade aos regulamentos e à
disciplina. Os primeiros têm por fim a educação exterior, a bem da
ordem, e a segunda objetiva principalmente a formação do caráter,
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Entre os castigos também usaram os jesuítas os de ordem corporal, aliás de uso geral ao tempo em que eles começaram a dedicar-se
ao ensino; mas jamais os empregavam pessoalmente e tinham sempre
muito em atenção a circunstância decorrente da idade.
Embora deixassem ao professor grande parcela de iniciativa própria, amoldada às exigências decorrentes do ensino, entendeu o Ratio
de compendiar muitas outras regras proficientemente expostas entre
nós pelo padre Madureira, regras estas que ainda hoje dominam os
métodos pedagógicos dos jesuítas, salvas algumas restrições, o que
revela o cuidado com que se lançaram as bases primitivas do Ratio.
Estas regras constituem motivo de não pequena admiração e ainda
não faz muito elas inspiraram o padre F. Channot S. J., diretor do
colégio de Yzeurc, na exposição que fez dos métodos que se devem
adotar referentemente aos alunos que cursam as matérias de grau
secundário, e nos quais muito se atende à respectiva formação moral.
Antes de tudo é preciso ter em vista que o ensino precisa apoiarse essencialmente no trabalho, o qual deve decorrer do respeito de
Deus, fonte máxima de todo Bem, e do amor do próximo, segundo
os bons preceitos cristãos.
E o trabalho deve exercer-se com elevação de espírito, de maneira a não nos esquecermos jamais que ele exige um conjunto de
circunstâncias de ordem moral que somente tendem a dignificá-lo,
cooperando para a conquista da cultura espiritual.
O trabalho precisa ser atento, isto é, exige, como já se disse,
a concentração mental de quem o executa. A atenção é indispensável
como condição de progresso intelectual. Por isso, os professores, a
fim de plantar no espírito dos alunos a disciplina da atenção, devem
exigir deles trabalhos perseverantes, de forma a não minguar aos
exercícios escolares qualquer circunstância mesmo de mínimo relevo
que possa comprometer a desejável perfeição. E a atenção quer
estar sempre alerta para acompanhar exercícios orais e escritos com
tenacidade resistente, no intuito de corrigir quaisquer falhas e lacunas
cometidas na produção ou tradução de textos.
Além disso, é mister seja o trabalho qualitativo.
Existem pessoas que se dedicam a devorar livros numa preocupação lamentável de quantidade, mas isto não deixa de importar
numa forma superior de preguiça, senão de inércia da vontade.

Consegue-se o escopo ouvindo-se os conselhos do professor como
elemento indispensável ao critério formativo do espírito juvenil.
A ele compete esclarecer, ordenar, estabelecer as perspectivas, dês.
pertar as energias, desviar as tendências falsas, corrigir os erros de
corrupção de método no sentido de estimular a vontade fatigada, ou
acalmar os ímpetos prementes. Além dos conselhos do mestre, podem
usar-se algumas regras auxiliares que não são desprovidas de interesse na compreensão do que seja trabalho qualitativo.
E" preciso completar sempre o trabalho que se inicia com o máximo empenho de se manter o estímulo da perfeição a que nos temos
já referido. Não se deve exigir do aluno uma obra-prima, senão que
esta seja perfeita em conformidade com as suas condições de progresso e adiantamento.
O trabalho carece ser individual, com o que se pretende firmar
a personalidade do aluno. Não quer isso dizer que o trabalho corresponda à completa manifestação de independência, ponto este que,
por falta de maior reflexão, tem levado muitos críticos a considerar
maus os métodos de ensino dos jesuítas.
Não se pretende dizer, porém, que o trabalho pessoal habilite
o aluno a julgar o professor e a contradizê-lo. Pretender que sua
opinião seja sempre a dominante, ou a certa, constitui estéril manifestação de vã glória, mormente em se tratando cie um jovem de
incompleta formação mental e ainda destituído de conhecimentos.
Trabalhar exclusivamente por impressão própria, sem auxilio do
professor, é desconhecer os benefícios da verdade transmitida aos
homens pelo desenvolvimento dos conhecimentos segundo oíi testemunhos da tradição.
Porém, porque seja profícuo o trabalho pessoal, é indispensável
seja querido do aluno. Dificilmente progride quem não ame o trabalho e lhe não dê todo o apoio da dedicação.
E' um erro supor que se tem preferência pelas matemáticas, ou
pelas línguas ou por qualquer outro ramo de conhecimento. Todos
eles são acessíveis ao espírito, e em havendo por parte do aíuno o
necessário esforço para vencer a primeira dificuldade, o gosto lhe
virá naturalmente por qualquer das disciplinas constitutivas do
curso.
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E aqui convém ainda recomendar se conserve sempre vigilante
a atenção, quer seja esta espontânea, quer seja refletida, isto é, quer
venha de impulsos subjetivos, quer nasça de circunstâncias externas
como seja, por exemplo, a maior ou menor facilidade que tem o
mestre no expor o assunto.
O aluno deve considerar a matéria com o maior cuidado subordinando-a aos poucos aos processos da análise. Nada mais prejudicial do que a febre de correr, o ímpeto de avançar: na reflexão
embora lenta é que está o segredo da vitória e com esta surge naturalmente o amor da matéria estudada.
De tudo isso se depreende que os jesuítas não compreendiam
a instrução do espírito sem a formação do caráter, pois o seu objetivo "ao consiste somente em formar homens úteis pelos conhecimentos, senão também homens virtuosos, austeramente presos aos
vínculos que os ligam ao Criador e a outros elementos básicos de
ordem social. Daí o cuidado que votam à educação moral a respeito
da qual já expendemos diversas considerações.
Como natural consectário da educação moral que tem por fim
formar o homem bom e justo no seio da sociedade em que vive, os
jesuítas não deixaram jamais de cuidar da educação cívica, plantando
nos espíritos dos alunos a semente fecunda de que brotam os deveres
indispensáveis para com a pátria.
Não aprovam os jesuítas os Ímpetos que hoje pretendem tomar
os jovens ainda destituídos de experiência e de autoridade com o
intuito de inculcar-se líderes da opinião pública. Eles devem considerar os assuntos com a expectativa respeitosa que a modéstia impõe, preparando-se com a abstenção salutar para assumir mais tarde
a atitude que a honra lhes impuser, sem perder de vista os deveres
que a pátria exige na conservação da ordem e dos princípios legalmente constituídos.
Enquanto não chegar esse momento oportuno, compete-lhes entregar-se a um trabalho preparatório de meditação, procurando na vida
dos grandes homens ou dos contemporâneos eminentes, os exemplos
de patriotismo por que se devem nortear.
No quanto concerne à educação física, também não aprovam os
jesuítas os excessos e exageros hoje praticados com a cultura predo-
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minante do atletismo, limitando-se a conduzir n educação física como
simples elemento indispensável à conservação da saúde e manutenção
da superioridade do espírito. Por isso eles procuraram proporcionar
aos seus alunos a residência em lugares de bom clima, e em edifícios
amplos, arejados e salutares, assegurando-lhes exercícios físicos tão
somente indispensáveis a manter as energias vitais do corpo.
Não se esquecem também da alimentação do aluno que entendem deve ser variada e abundante, assim como também seiam os
dormitórios bem arejados e mantidos sempre com rigoroío asseio.
Embora estes pontos não fossem objeto de disposições do Ratio
com a costumada minúcia, eles no entanto constituem prática recomendada nos estabelecimentos colegiais dos jesuítas, preocupados em
manter os necessários preceitos de higiene, não só a bem da saúde
individual como no intuito de disciplinar o espírito na prática constante de preceitos salutares de ordem e asseio.
CAPÍTULO XIV

MÉTODO -- FÉRIAS — ESTÍMULOS PARA O
TRABALHO ESCOLAR
Em se tratando dos métodos de ensino adotados pelos jesuítas
não se devem esquecer certos preceitos regulamentares que in portam
em pausas mais ou menos longas no ritmo do trabalho, o que o torna
menos fatigante, senão mesmo mais atraente.
Consideravam assim os jesuítas o descanso e as férias, durante
as quais fé retiravam os alunos dos colégios para as cas,as das respectivas famílias. Por não obrigar os alunos impossibilitados de retirar-se a permanecer no próprio edifício do colégio, os padres na
compreensão de que sejam férias mantinham chácaras e sítios adaptados a tal fim. Tal o que aconteceu na Bahia com a quinta do Tanque e no Rio com uma das ilhas existentes em frente do colégio e r,e
supõe tivesse sido a de Villegaignon, e no Maranhão com o retiro
"Madre de Deus".
Assim procedendo não consideravam eles as férias em seus estabelecimentos um período desordenado de procedimento durante o
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qual pudesse o aluno orientar-se como entendesse, pois não o libertavam de todo de certos preceitos disciplinaras.
Antes, bem de supor é que eles procurassem dar às férias o
maior cunho possível de utilidade fecunda como a parte essencial cie
educação. Diz avisadamente o padre Charmot S. J. que constitui
erro funesto de julgamento supor que as férias decorram como uni
período negativo neutro, insignificante, sem caráter e sem fim, como
uma suspensão de toda atividade útil e fecunda, como a paralização,
em suma, de todo esforço.
Deste modo de considerar decorre o pendor que leva os alunos
sob as vistas complacentes das famílias a se entregarem a toda espécie de desatinos durante semelhante período. E porque não perdesse
de vista o intuito salutarmente educativo das férias, aquele exímio
educador jesuíta compendia algumas regras que devem ser objeto
de especial atenção :
1) As férias constituem um período de educação entregue à
família, o que vale dizer decorram no próprio ambiente familiar onde
o espírito do jovem encontre somente alentos para a sua fortificação
moral e sobretudo o ambiente de conforto, n-em sempre compatível
com as lacunas necessariamente decorrentes da vida colegial. A camaradagem, às vezes rude e áspera dos colegas, que tantos sacrifícios lhes trouxe, substitui-a o círculo familiar, fonte de tradições as
mais nobres, de costumes os mais austeros e de sentimentos de solidariedade a mais afetiv.a, tudo irso docemente colorido pelo amor dos
pais e pela ternura dos irmãos.
2) As férias devem considerar-se um período de iniciativa.
A vida colegial nem sempre é propícia à iniciativa individual, da
inteligência e cia vontade. Durante as férias e bem orientados pela
autoridade dos pais. podem os alunos convencer-se de que independentemente de qualquer constrangimento estão eles habilitados por
si mesmos a conduzir-se segundo a religião e a fé. Ao invés de
erguer-se do leito ao som de um sino inclemente, habituam-se os
jovens, durante as férias, por determinação própria a levantar-se a
uma hora certa, prefixa, adquirindo hábitos apreciáveis de disciplina. Com esta surge outra iniciativa interessante, qual a de costurnarem-se eles a recitar suas orações ao erguer-se e ao deitar-se com

o recolhimento imposto
eles próprios fixando o
pírito, e forrando-se da
í n n í D perturbam o ritmo

por este dever de vida cristã. E assim vão
seu programa de férias, disciplinando o esimprovisação desorganizada de prazeres qus
moral da existência.

Leituras em comum de autores sadios, passeios calmos e outras
dislrações se regulam com apreciável espírito de ordem.
3) As férias constituem o período próprio para as lições de
coisas. Observando a natureza nos passeios, estudando os monumentos arquitetônicos da região, as ruínas dos castelos,, o ambiente
austero das igrejas, as obras de arte dos museus, vai o aluno sentindo aos poucos os pendores de sua vocação e preparando insensivelmente o ambiente em que se hão de formar os cientistas, os poetas,
os artistas, ou os sacerdotes de amanhã. Tudo isso, diz o padre
Charmot, por certo é preferível ao frenesi do desporto, do auto, da
rapidez que se coloca em plano sujKrior ao ambiente modesto e puro
do lar. A mecânica suplantou todas as forças vitais do homem, e
com os prazeres por ela trazidos a raça vai perdendo o vínculo de continuidade das tradições eme tanto a, enobreceram. ( x )
Além das férias mantinham os colégios festas escolares não só
nos dias consagrados à comemoração dos santos ou quando ocorria
a visita de algum hóspede distinto ou autoridade superior. Estas
solenidades festivas também se realizavam ao terminar os anos letivos
com a distribuição de prémios aos alunos que mais se haviam distinguido durante o curso.
Os colégios para isso habilitados conferiam graus, e os primeiros
graus de bacharel em arte datam de 1575, e parece terem sido os
primeiros que se conferiram na América portuguesa. De então em
diante eles se colavam regularmente todos os anos na Bahia. Segundo Moreira de Azevedo (Revista do Instituto Histórico c Geográfico Brasileiro — 55 — 142) o grau de mestre em arte "era mais
estimado do que é hoje o de doutor por qualquer academia".
Em 1581, refere o padre Anchieta em uma de suas Cartas do
Brasil -- 15 — 326 : "A cerimónia fêz-se com a maior solenidade
e com o aparato que se usa nas academias da Europa, como nunca
se tinha feito aqui. Não faltou o anel, nem o livro, nem o cavalo, nem
o pajem de barrete, nem o capelo preto de estofo de seda". ( - )
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No Maranhão, aos estudantes internos do colégio se concediam
graus à guisa do que se processava na Bahia, e cm 1730 a concessão
foi ampliada aos externos.
E os cronistas da Companhia informam que o colégio máximo
do Maranhão podia conceder graus de bacharel, licenciado c doutor,
como se praticava em Portugal e na Sicília, onde havia estabelecimentos que, sem constituir propriamente universidades, gozavam da
prerrogativa de conferir graus académicos.
Cerimónias escolares muito interessantes eram as que se faziam
por ocasião das conclusões públicas, tanto de filosofia como de to>logia, por ocasião da colação de graus.
Ao que testifica o padre Serafim, estas solenidades muito impressionaram o padre Bettenclorf que chegou a afirmar se faziam
"as conclusões públicas dos teólogos com admiração dos que concorriam para as ouvir".
Entre as festas escolares, motivadas pelo agasalhado de hóspedes ilustres, como prelados, governadores ou personagens superiores
da companhia, e ainda pelo encerramento dos anos htivos. compreendiam-se representações cénicas, muito de agrado do povo.
Autos, diálogos, églogas pastorais, tragédias se representavam
quando cite tais solenidades, podendo-se por isso afirmar que os jesuítas, além de grandes cooperadores na introdução de algumas das
belas artes no pais, como a arquitetura, a pintura, a escultura e a música, se tornaram também precursores do teatro nacional. E bem fizeram porque o teatro pedagógico sempre se considerou entre eles como
um dos mais úteis instrumentos de educação moral'.
Assim o asseverou o padre Luís da Cruz, autor de várias pecas
teatrais, em carta dirigida ao impressor delas (1604) : "Era costume,
no nosso grandiosíssimo colégio das artes, para promover os estudos
cia mocidade, para autorizar as nossas escolas a dar esplendor àquela
celebérrima academia, representar, se não muitas vezes, certamente
de quando em quando, tragédias e comédias de assuntos que alimentassem a piedade e os bons costumes".
E o padre F. Francisco Rodrigues, de quem colhemos a citação,
acrescenta : "Sabemos efetivamente que a matéria em que se desen-

rolaram as cenas constituía por si mesma uma ek-vacla lição de
moral, que os autores iam buscar geralmente à escritura sagrada, à
história eclesiástica e hagiografia, e também às condições de vida
humana. Cada representação era desse modo uma exortação à virtude
ou a repreensão de um vício ou defeito" (História da Companhia
de Jesus, tomo 2, pág. 70).
Conta-se que a primeira peça de teatro representada na colónia
foi o Auto de Pregação Universal, da lavra de J. de Anclueta. Foi
escrita em português e tupi, o que determinou grande afluência de
povo à representação.
Devemos dizer que as representações não foram muito do agrado
de Roma, talvez por não serem escritas em latim, como exigiam as
Constituiçõe& (V. Alex. Ross, Lês Rclic/ioiis dn Monde, página
517 e seguinte).
As poderações neste sentido feitas não deixaram de merecer
razoável observação dos jesuítas locais, porquanto, servindo-se eles
das representações não só como instrumentos de educação, senão também de catequese do gentio, parecia-lhes que semelhante objetivo se
comprometeria com o emprego exclusivo do latim nas representações.
O padre visitador insinuou por suavizar o rigor do padre Geral,
e dado que na colôiva as representações não tinham caráter exclusivamente pedagógiqo, se fizessem parte em latim e parte em português .
Anuindo, conveio o padre Geral que se representassem os Diálogos em vernáculo ; mas as tragédias e comédias sê-lo-iam em
latim, naturalmente no intuito de concentrar-se a atenção dos alunos
no estudo de uma língua clássica a que os jesuítas, como exímios
humanistas, ligaram grande importância. (Padre Serafim).
Devemos no entanto notar que as férias não representam estímulo para o trabalho, senão no sentido de que. com o descanso por
elas determinado, as energias individuais se fortificam para a continuação dos cursos.
Assim considerados, todos os elementos a que nos temos referido de relance, e atinentes à preservação e conservação da saúde
por meio de exercícios preventivos de higiene física e mental não
constituem estímulos para o trabalho senão de maneira indireta.
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Eles predispõem o corpo a atender suavemente as exigências da
vontade por efeito desta sensação de beni-estar (euforia) proveniente das reservas de energia para a execução do trabalho.
Nesta conformidade, grande significação têm os recreios diários,
a horas certas, principalmente se forem aproveitados com inteligência
e método.
Ginástica moderada, exercício* de respiração e outros jogos que
atraiam os alunos em competições alegres são indispensáveis à conservação da saúde.
Tudo isto constitui motivo de maior atenção no propósito de
evitar a suposta siiriiu-naye com que às véz:s se diagnostica a fadiga
dos alunos.
Segundo Payot, citado pelo padre Charmot, não existe siinncIUKJC intelectual nos colégios.
A fadiga dos alunos por via de regra provém da falta de ar puro,
ou da afluência de hábitos viciosos, de sentimentos deprimentes, ou
de imprudências perpetradas contra o regime alimentar.
Costuma-se colocar entre os estímulos do trabalho escolar a recompensa, traduzida por prémios escolares di expressão matei ial.
Parece, porém, que à educação moral de que os jesuítas foram
sempre tão dosos, repugna essa manifestação de estímulo, pois ek.
faz nascer no espírito do aluno o reprovável sentimento do interesse,
gerador da cupidez, da ambição e do degradante amor c!o dinheiro.
As recompensas sensíveis, com as quais não se confundem as de
ordem espiritual ou moral, são frequentemente prejudiciais, porque
atentam contra a lei de educação moral, que nos impele ,'i amar o
trabalho por si mesmo, conto fonte fecunda de grandes benefícios.
A miragem da recompensa leva o jovem insensivelmente a supor
que o trabalho constitui um sacrifício penoso, em confronto com os
prazeres, como s.', porventura, constituíssem os prazeres o objetivo
real da existência. Grande erro.
As recompensas que lisonjeiam os sentidos, por seu valor material, não raro prejudicam as perspectivas, entretém as ilusões c desviam a educação d j seus verdadeiros fins. (Charmot, obra citada).
Entreguem-se os alunos ao trabalho por amor do trabalho, e verão como as recompensas futuramente lhes exalçarão o esforço quando
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se dedicarem à vida prática, seja no exercício das atividades profissionais, s:ja no campo das especulações cientificas, no cenário das
produções artísticas ou na arena das competições políticas e sociais. (:!).
Triunfadores, oxalá não se esqueçam eles, então, da educação
moral com que os jesuítas lhes procuraram formar o caráter, tornando-os homens tementes de Deus, e escravos da pureza de sentimentos, como unia das mais nobres expressões do ideal humano.
NOTAS AO CAPÍTULO XIV
(1) No século XVI aproveitaram os padres da Companhia as férias grandes para ensinar aos alunos certos ofícios úteis, e é certo que então já ela
dispunha de alfaiates, barbeiros, sapateiros, encarregados de currais, carpinteiros, enfermeiros, torneiros, pedreiros, oleiros, hortelãos, arquitetos, pilotos
(Padre Serafim Leite, obra citada, volume 2.°, pág. 591.)
(2) Nos primeiros tempos universitários sempre se procurou rodear a
colação de graus de solenidades exteriores que ferissem profundamente na
imaginação popular. Eis o que a respeito da universidade de Córdoba testifica
António Salvadores : " La tarde anterior se realisaba el passêo dei doctorando
que antigamente sc| hacia a caballo por Ias calles mas centricas. El cortejo
Cncabezado por el estandarte, que se colocaba a Ia puerta dei doctorando el
dia anterior, era formado por los doctores, con sus bonets y capirotes, y cerrando Ia marcha iba cl doctorando entre el padrino y el doctor mas antigiu>"
(Universidade de Córdoba, in Historia de Ia Nadou Argentina, de L. Levene,
pág. 151).
(3) Não se devem confundir os prémios de ordem pecuniária com os auxílios que se dão a determinados alunos pobres para auxiliá-los nos estudos conforme as aptidões que revelam. Essas dádivas, e que nos tempos coloniais se
fizeram mesmo em caixas de açúcar, equivalentes a bolsas de estudos, são
muitíssimo louváveis.
CAPÍTULO XV

RECURSOS PATRIMONIAIS — DOTAÇÃO —
SUBSISTÊNCIA - - SÉCULO XVI
Não bastava porém construir casas : era mist.T providenciar
peia subsistência dos religiosos e dos catecúmenos que ê!?s colhiam
na r.eara vasta das selvas.
Ainda aqui, ingentes foram as atividades que os padres tiveram
que vencer. É expressivo, como si-mpre, o depoimento de Anehieta :
"Duas vezes por dia se reúnem na escola, e todos eles, princip(iilmente de manhã, porque depois do meio dia cada um precisa de pró-
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ver a sua subsistência, caçando ou pescando; se não trabalharem,
não comem". (Cartas, de J. Anchieta, pág. 89).

Além da mandioca, também ferviam de alimentos outras raízes,
(tubérculos) como batata, cará, mangará, além da carne, de ordinário ,a de vaca, tenra e sadia, posto não fosse gorda por não ser a
terra fértil de pastos.

E em 1557 escrevia o padre Nóbrega ao padre geral Inácio de
Loiola : "No colégio da cidade houve grande necessidade por haver
muita igente e não haver remédio de sua mantença, o que sabido pelos
que regem a cidade, determinaram de nos mandar a todos sem
ninguém lho pedir nem ir nenhum de nós intervir; mas cies vendo
nossas necessidades e falta tão manifesta, socorreram com muito
mantimento que abasta a esta casa da cidade e dá que se provê
também aos padres e irmãos que estão nas outras igrejas entre os
índios". (Cartas, de Nóbrega, pág. 162.)
As cartas jesuíticas, escritas para o reino nas duas primeiras
décadas, depois que se instalaram na colónia, tocam sempre na tecla
das necessidades impostas pela subsistência, o que é bem natural,
pois não seria compreensível se dedicassem os padres aos labores
árduos que sfe lhes impunham sem lhes garantirem recursos de subsistêricia.
Fazia-se pois mister cogitar do problema com a máxima atenção, tanto mais quanto, à míngua de mantimentos, fora mister transferir a aula de gramática de São Vicente para Piratininga, conforme
ainda testifica o mesmo Anchieta: "O estudo de gramática se continuou até o mês de novembro em São Vicente, com numero de estudantes de ciue em as letras passadas faço menção, mas foi tanta a
esterilidade dos mantimentos, que 'nem trabalho que em isto se pôs
pôde haver provisão bastante de farinha e pão da terra, nem os
moradores o tinham para si nem para nós outros, pelo que foi necessário que nós viéssemos a esta Piratiniinga, onde a abundância é
maior". (Cartas, de Anchieta, págs. 178 e 38).
Os mantimentos de que se utilizavam ao tempo os padres eram
géneros da terra, e principalmente a mandioca que frequentemente
as cartas apresentavam como um dos alimentos preferidos, e da qual
se fabricava uma farinha ainda hoje mui conhecida.
E tal a importância que os padrfes davam à mandioca, seja como
subsistência para as casas, seja como fonte de renda, que o padre
Nóbrega solicitava de Portugal a remessa "de estanho lavrado, tachos
e caldeirões de cobre, mais alguidares, também de cobre, para fazer
farinha" (Novas Cartas Jes. Bs., pág. 84).

Não faltavam também pescado, fresco ou seco, ainda que este
não fosse tão bom como o de Portugal, e aves domésticas com que se
atendiam aos enfermos. (Inf. de Anchieta. Cartas, pág. 429.)
Antes clisro. já o padre Luís da Grã (1553) atestava a existência de muito milho e arroz na Bahia. (Novas Cartas Js., pág. 160.)
Mercê da riqueza de caças e de peixes puderam os padres organizar de modo regular a caça c a pesca em algumas capitanias, com
que seriam providos de fontes de renda. E quando as capitanias prosper.aram, não faltaram às casas fornecimentos vindos do reino, como
vinho, azeite, vinagre, azeitona, queijo, conserva e outras coisas de
comer que os padres eram obrigados a ter para corresponder à hospedagem de pessoas egrégias que, às vezes, os procuravam.
Também os doces fabricados na terra, de que se serviam os
padres sempre mimados pelas famílias que os preparavam, já lhes
imprimiam certo sabor à alimentação. Conservas de ananás ("boas
para dor de pedra"), marmeladas de camoci. cará c abóbora, eram
gulodices de que eles poderiam prover-se, e que se prontificavam
mesmo a remeter para o reino "se for coisa que por lá queiram"
(Novas Cartas Js., pág. 101).
A tudo isso acrescentava mais tarde Anchieta a marmelada de
Piratininga, feita de autêntico marmelo, de que eram muito férteis
os terrenos adjacentes.
Ainda no século XVI, como já referimos, os padres tinham adquirido o excelente hábito da adicionar às suas residências boas
cercas, mais ou mencs amplas, onde plantavam os frutos da terra, as
hortaliças, e ensaiavam mesmo a cultura de frutas europeias.
Porém onde se revela o superior tino administrativo do padre
Nóbrega era n)o que se referia à criação de gado vacum, cujo desenvolvimento encarecia, certo de que a nutrição dos meninos e pessoal
das casas somente encontraria vantagem na carne e no leite.
Quando veio para São Vicente, já aquele padre encontrara algum gado na região distribuído entre sesmeiros por Martim Afonso
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de Sousa, de que pôde adquirir "algumas vaquinhas para os meninos
beberem leite", as quais, juntas às reses doadas ao colégio por padre
Correia encontraram bom desenvolvimento, a ponto de poder Nobreza,
em carta escrita de São Vicente, dizer que o colégio respectivo já
tinha cerca de 100 cabeças, e outras tantas podia ter o da ]Sairia, de
seis novilhas tomadas por eles das que el-rei enviara.
Ponto é esse a qu; o padre Xóbrega, na previsão de uma das
mais ricas fontes de riqueza da colónia, prestava a maior consideração, a despeito das divergências nutridas por seu colateral padre Luís
da Grã, posteriormente Provincial: "Esta é a rrtelhor fazenda sem
trabalho que cá há, ™ dão carne e couro e leite e ciueijo que sendo
muito poderão abastecer a muita gente". (Noras Cartas Js., pág. 96.)
Convém, no entanto, não esquecer que para manutenção dos
padres deram os reis portugueses dotações, que, juntamente com as
dádivas feitas por particulares, concorriam de certa forma por suavizar
as condições penosas em que a princípio viveram.
Aiisim, segundo informa Yarnhagen (História Geral) por ordem
régia de 12 de fevereiro de 1557 mandaram abonar-se a cada um
dos padres quatro panicus de farinha, um alqueire de arroz ou de
milho quando não hcuvesse arroz, e um cruzado de ferro (machados,
foices, etc.) e outros utensílios de ofício.
Até então, a pensão pessoal que lhes cabia era de 2Ç400 por
ano, à razão de um cruzado mensa! que se lhes pagava em ferro ou em
géneros alimentícios, pensão esta arbitrada quando o padre Nóbrega
e seus companheiros vieram, para a colónia.
Em 1559 ordenou Mem de Sá que, além disso, se dessem aos
mesmos padres anualmente 5$000 e 12 cruzados em ferro e o alvará
de 7 de janeiro, posterior, dispôs que aos padres existentes nan partes
do Brasil, se abonasse a reclízima ou décima parte de todos os dízimos. Mais tarde, os alvarás de 4 e 5 de janeiro de 1576 ordenanim
se lhes pagassem 2.200 cruzados de mantimentos e 500 cruzados
para a fábrica dos colégios.
Porque se fundasse o colégio do Rio, dispôs Mem de Sá, 6 de
fevereiro de 1568, recebesse cada padre côngrua igual aos, da Bahia;
e ao aprovar a inauguração do colégio em São Viccnt. 1 , também se
lhe deram mantimentos correspondentes aos da Bahia. Ainda no

governo de Mem de Sá, que bem soulie compreender o nobre esforço
dos padres da Companhia, obtiveram eles, para fabricar dois colégios,
o produto das concessões e penas pecuniárias de carát:r judiciário
ou administrativo, com direito de nomearem o recebedor; e um alvará de 5 de maio de 1570 ordenou se lh:s pagasse pontualmente o que
se lhes devesse por seus ordenados e isto mesmo se reproduziu em
outro de 14 de fev.-reiro de 1575.
Também ao colégio de Olinda coube uma dotação igual ao dos
padres dos outros colégios, proporcional ao número respectivo: esta
dotação, porém, foi substituída por outra equivalente a cSOO arrobas
de açúcar branco e 100 arrobas de açúcar inferior, o que importou
em vantagem' para o colégio.
As irrsgularidades nos pagamentos das dotações não raro dificultaram a acão dos padres. O povo procurava removê-las com o
seu concurso generoso, e tal o que se verificou em Pernanibuco, onde
as obras do colégio se suspenderam à míngua de recursos. Por afastar o mal afluíram dádivas do povo, e Pêro Fernandes fez ao colégio
unta deixa de 3.000 cruzados.
As dotações se foram reproduzindo ou aumentando à medida que
se fundavam os colégios, alguns, aliás, regularmente servidos quando
os visitou em 1585 o padre Cristóvão Gouveia acompanhado .do
padre Fernão Cardim. Mercê das irregularidades notadas nos
pagamentos, aquele visitador externou a respeito reclamações que,
embora com algum decurso de tempo, foram convenientemente ouvidas, e assim em 1504 determinou-se ao arrematante das rendas se
pagassem aos padres o corrente e o atrasado.
Já então o colégio da Bahia dispunha de uma dotação anual,
fixa, de 3.000 cruzados para 60 religiosos ; e dotação correspondente
se fizera ao do Rio, isto é, 2.500 cruzados para 50 religiosos e o de
Olind,a alcançou mais tarde a de 1.000 cruzados além da doação já
referida em açúcar.
Mas o espírito de rolidariedade dos particulares, a que correspondia a boa vontade dos governantes, somente tendia a aumen:ar-se,
e, assim, as doações também ste concretizavam em terras.
Ao findar o século XVI já os jesuítas eram senhores de vasto
património territorial em diversas capitanias.
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CAPÍTULO XVI

RECURSOS PATRIMONIAIS (SÉCULOS XVII E XVIII)
Ao iniciar o século XV|II a situação material dos jesuítas já
se apresentava em situação vantajosa, mercê cio admirável espírito
de organização dos padres, credores que se faziam dia a dia da confiança da coroa e do povo.
E aos poucos foram conseguindo um vasto património imobiliário, de onde auferiam rendas avultadas, infelizmente nem sempre
suficientes para cobrir as grandes despesas que a catequese e a
instrução lhes exigiam.
Muito interessante a relação dos bens na província brasileira,
em 1701, segundo o catálogo trienal organizado pelo provincial padre Francisco de Matos, transcrito em latim pelo padre Serafim na
História da Companhia, volume 5 — Ap. 7.
Na Bahia, dispunha o colégio de oito propriedades territoriais :
Mataqui, Jaboatão, Tejupeba, Piagui, Capivari, Pitanga, Sergipe e
Gamamu, além de prédios urbanos destinados a aluguéis.
Nas cinco primeiras propriedades mantinham os padres 30 currais (bnvilia) com cerca de 6.000 cabeças de gado vacum.
Nos imóveis de Sergipe e Pitanga havia culturas c,v.iavieiras,
tendo também o último um engenho de íabric]ar açúcar.
A propriedade de Camamu, com suas 12 léguas quadradas, estava cm parte cultivada com mandiocais de que se fabricava a farinha
respectiva.
Em algumas destas propriedades havia grandes extensões de
matas com madeiras apropriadas à construção civil e naval. E nelas
existia provisão de rebanho cavalar, suficiente para o serviço dos
currais, daí» lavouras e dos engenhos de açúcar.
Além dessas propriedades, outra existia, também em Iguape, com
exploração bovina, a qual foi deixada a São Francisco de Borja,
cabendo a administração ao reitor do colégio, com poderes de aplicar a benefício deste os saldos porventura existentes depois de deduzidas as despesas.
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As rendas do Colégio segundo a enumeração feita pelo referido
padre provincial foram as seguintes, em escudos romanos, no período
determinado :
Dotação real

1.200

Aluguel d: casa

3.660

Couros

400

Farmácia ..

300

Pensões de propriedades arrendadas

472

Açúcar (produto liquido)

3.C'00

De legados à igreja e aluguéis de prédios a ela pertencentes

1.000

Correspondia o total a 10.032 escudos romanos, emiivalentes,
ao câmbio par, a 10:032|000.
No Rio dispunha a Companhia das vastas propriedades em
campos de Goitacás, Santo Inácio e Santa Cruz, onde se criavam
rebanhos de gado.
Outro .imóvel, o de São Cristóvão, explorava a cultura de cana,
com engenhos de açúcar, e ainda em outros, os de Macaé e Macau,
se preparava a farinha de mandioca.
As rendas do colégio, m,ds ou menos de fontes correspondentesàs do da Bahia, importaram em 11.400 escudos romanos
(11:400$000) no mesmo período.
O colégio de Olinda possuía os imóveis Caraúba, Cotunguba,
Monjope, e um outro muito extenso nas proximidades do Rio Grau»de, além do suburbano de Santa Maria Madalena. Nos do.is primeiros exploravam os padres a cana de açúcar mantendo engenhos; no
de Monjope cultivavam a mandioca e cereais. Suas rendas no período referido atingiram a 3.120 escudos romanos (3:120fOOO).
O de Recife tinha duas propriedades rurais em lugares muito
distantes, Urubu e São Francisco; outro nas proximidades do rio
Cabaças, e exploravam a cana de açúcar, com engenho, no da Senhora da Luz. Em suas propriedades mantinha um rebanho de
cerca de 1.200 reses. Suas rendas atingiram no período mencionado
a 1.665 escudos romanos (l :665$000).
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O da cidade de Espírito Santo era proprietário do imóvel Moribeca com 1.600 cabeças de gado aproximadamente, lavoura canavieira e engenho. Suas rendas alcançaram 1.200 escudos romanos
(1:200$000).
O colégio de Piratininga, em São Paulo, possuía as propriedade
de Embu, Paraíba do Sul e Tietê, orçando os seus rebanhos de gado
vacum em 450 cabeças. Nos dois primeiros explorava a farinha de
mandioca e cereais, e no de Tietê extraía produtos de olaria,
leite e hortaliças. Suas rendas subiram a 620 escudos romanos
(620$000). (')
O de São Miguel em Santos não obt;ve de renda mais de 285
escudos romanos (285SOOO). ( 2 )
Somados os créditos gerais dos colégios, verifica-se que eles
alcançaram a importância de 25 :487$000, realmente bastante elevada
para a época.
Porém os colégios da Bahia, Rio e Pernambuco, só por si, que
os outros nada deviam, tinham débitos que se elevaram a 22:500$000,
o que vale dizer importara a receita em 2:702$000, donde concluir
foi bem pequena a renda auferida pela Companhia no período abrangido pela relação do padre provincial.
Os débitos dos colégios provinham principalmente d; transações
efetuadas nas praças de Portugal para onde os padres remetiam os
produtos das colheitas, e de onde recebiam as mercadorias de que
precisavam.
No Pará, ao que refere Abdias Neves (Dicionário Histórico c
Geográfico do Brasil), tiveram os jesuítas ricas fazendas de gado,
e importantes estabelecimentos rurais em São Caetano, Burajuba,
Gebrié, Guanami e Marajó, além de pesqueiros no rio Tocantins. (3)E no Piauí, deu-lhes o sertanista Domingos Afonsos Mafrense,
ou Sertão, 30 fazendas de gado, além de grande extensão de terras,
tudo sol) cláusula de inalienabilidade.
Os jesuítas procuraram sempre manter suas fazendas em relativo estado de prosperidade, mas, com a expulsão deles, a produção
foi declinando, até sentir a atual Constituição de 1946 que melhor
seria transferir a respectiva propriedade para o Estado em que se
achavam situadas aquelas numerosas fazendas.
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A m;sma orientação do trabalho produtivo seguiram c'es no
Pará, explorando fazendas, mantendo salgas de peixe, cortando madeiras e construindo embarcações., extraindo drogas ou esoeciarias
sertanejas (cacau, cravo, salsaparrilha), numa extraordinária movimentação de atividade.
Daí resultaram não pequenos ressentimentos assim de colonos,
como de padres pouco discretos, que não se conformavam com a proí.peridade económica dos inacianos.
Mas ao que reconhece Lúcio de Azevedo, nem sempre favorável
à Companhia, "a obra em que os jesuítas andaram icmpenhados,
pela sua extensão, carecia de recursos vastos. Não entesouravam,
consoante a opinião geral lhes atribuía, e a fama perdurou, ainda que
depois, pela experiência, se reconheceu o infundado da assertiva. As.
rendas, à pr.imeira vista enormes, nem sempre bastavam a satisfazer
perfeitamente as necessidades das missões. Se em tal assunto pudéssemos baixar às estatísticas, certo encontraríamos que jamais empresa da magnitude tal se realizou com tão limitados meios". (Os
jesuítas no Pará •— 251).
Duas contas de movimento entre o colégio do Pará e seu correspondente em Lisboa, ainda registra o padre Serafim com referência
ao triénio de 1713 a 1715. A receita da Companhia, proveniente do
líquido de 50 arrobas de cravo, 23 arrobas de cacau (1712), mais 16
sacos da mesma especiaria correspondentes a 1713, importara cm
629$180. O débito dos padres atingiu a l :985$860; e quando em
1715 se fez o ajuste final do triénio, as contas acusavam uma receita
a favor deles de l :831$940, contra um saldo devedor de 2:188$363.
Realmente os trabalhos das missões continuavam ingentes e se
nos permitem invocar ainda uma vez a autoridade do padre A. Greve,
terminaremos o capítulo lembrando que, ao findar o século XVIII,
quando avultados eram os bens da Companhia, pois além dos que ficaram referidos muitos outros existiam, tinha 'ela a seu cargo, sem
contar os colégios, 10 residências: Vigia, Tapuitapera, Madre de
Deus, Hospício Cearense (Vila de Aquirás), casas de exercícios
(Salvador), Nossa Senhora do Socorro (Ilhéus), São Salvador
(Porto Seguro), Santa Catarina, Paranaguá (Santa Catarina),
colónia do Sacramento (Rio Grande do Sul) e Mariana (Seminário).
E anexa, aos colégios, dirigia mais nove residências subordinadas ao
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do Pará: Ibirajuba, Jaguari, Gibirié. Mamanhacu, Curuzã, Marajó,
Tabatinga e São Caetano; 4 ao do Maranhão: Arundiba, São Brás,
Amandjui, São Bonifácio de Manti; l de Olinda, Mojope; 2 ao
de Recife : Nossa Senhora da Luz e Urubínnirim; 12 ao de Salvador : Engenhos de Pitanga, Cotegipe, Capivari, Petinga e Conddxas, na Bahia e Santa Inês, Santana ( 4 ), Capela Grande, Cajazeiras,
Canindé, no Piauí, Itejupeba e Jabuatã em Sergipe; 3 ao de Vitória :
Moribeca. Araçatiba, Itapoca; 8 ao do Rio de Janeiro; Santa Cruz,
Macacu, Engenho Velho, Engenho Novo, Quinta de São Cristóvão,
Goitacases, Macaé e Campos Novos; 3 ao de São Paulo : Santana,
Araçariguam, Cubatão; l ao de Paranaguá: Pitangtti.
Ainda 65 missões estavam a cargo da Companhia, das quais 19
dependentes ao colégio do Pará, 10 ao Maranhão, 7 ao de Olinda,
11 ao da Bahia, 2 ao da Vitória, 6 ao do Rio, 10 ao de São Paulo
e l aio d; Paranaguá.
Releva notar que diversas residências foram estabelecidas nas
propriedades rurais dos padres com os respectivos cursos escolares.
Não nas consideravam eles, campos industriais de exploração agrícola,
senão oficinas de cultura moral conjugada ao serviço sviperior do
ensino.
NOTAS AO CAPITULO XVI
(1) Além disto, tiveram jesuítas na Capitania de São Paulo as terras
Ubuteraberá, Campos de Botucatu (Paranapanema) Guarai, etc.
(2) Este colégio, além de prédios em Santos, também os tinha no Rio,
doados por Salvador C. de Sá e Benev-des e sua mulher Dona Catarina Valasco.
(3) No Maranhão, dispunham os padres das terras de Arundiba, ilha de
São Francisco, São Marcos, São Brás, Aruandijui, Igarsu.
(4) Estava subordinada ao colégio de Santo Antão, em Lisboa.
CAPÍTULO XVII

APARELHAGEM — MOBILIÁRIO — LIVROS ESCOLARES
— FARMÁCIAS — BIBLIOTECAS
Seria muito interessante acompanhar, com o desenvolvimento
da aparelhagem dos colégios, o próprio desenvolv.imento da Companhia, porventura notável nos dois séculos em que missionou no Brasil. A princípio tudo eram penúrias, escassez, miséria.

— 83 —

Com o cruzado de ferro e mais 5$600 para vestidos, que lhes dera
Dom João III, à semelhança do que dotara ao padre Francisco Xavier quando fora para a índia, pouco poderiam fazer os padres, pois
dessa quantia, que gostosamente ainda aplicavam às despesas da
catequese, precisavam reservar algo para as suas despesas próprias.
Dificil seria a fixação do mobiliário dos colégios, a não ser que
quiséssemos deduzir consequências gerais do estudo comparativo das
coisas que guarneciam as residências dos colonos, segundo estudos
feitos por alguns pesquisadores como Alcântara Machado, C. Lessa,
Marques dos Santos, José Mariano e Lúcio da Costa.
Somente o exame dos inventários feitos ao tempo de sequestra
dos bens da companhia poderia permitir conclusões seguras; e ainda
assim somente se alcançaria uma fase de grande progresso com n
qual não seria possível determinar a pobreza dos primeiros tempos.
Então, realmente, tudo faltava, inclusive livros e material escolar (papel, tinta etc.), cuja remessa era constantemente solicitada
pelo padre Nóbrega.
Tal a deficiência, que o irmão Anchieta teve necessidade de passar as noites em Piratininga copiando lições para os meninos a fim
de que estes pudessem cumprir a respectiva tarefa e, segundo referem os cronistas na Amazónia, faziam os meninos exercícios em
cascas de pacovã.
No primeiro século da colonização, os reinóis viviam ainda em
lutas constantes, quer com o gentio, quer com outros adventícios, e
destarte não podiam guarnecer as residências toscas, senão com
utensílios e móveis muito grosseiros.
Segundo as afirmações de C. Lessa, com referência às habitações coloniais, é de inferir que nos colégios se encontrassem, além
de escabelos rústicos, de pés prismáticos, grosseiramente aparelhados,
e cobertos de couro mal curtido, bancos escolares e mesas de pranchão
aparelhadas a machado, sustentadas por cavaletes e destinadas à refeição dos padres e aos misteres do ensino. ( J )
Tal situação, porém, devia ter sido passageira, pois nem só as
armadas traziam constantemente carpinteiros e marceneiros como
também porque outros artifícios se iam preparando na colónia, graças
às qualidades engenhosas dos naturais.
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Por outro lado, em se lhes melhorando a situação económica, os
padres iam guarnecendo mais convenientemente as suas casas e residências, posto não se abstivessem da vida simples que lhes era recomendada.

outro corredor estavam a livraria, refeitório dos moços, dispensa com
seus pertences e cozinha; nos refeitórios, seis mesas compridas, doze
toalhas de pano de algodão já usadas; cinco dúzias de guardanapo do
mesmo pano; três dúzias de colheres, garfos de latão e facas; cinco
dúzias de copos; duas dúzias de pratos; c.'nco dúzias de pratos de estanho de porção ordinária; seis de ditas grandes; louça bastante de
barro, como também potes, púcaros, etc.

Na Bahia, por exemplo, era ainda muito pouco divulgado no
século XVI o uso das camas, mas, ao que informa José Mariano, já
haviam os jesuítas importado camas de Portugal, com as quais naturalmente teriam trazido outras peças de mobiliário, posto não os
seduzissem as camas c preferissem muitos deles as redes, consoante
costume que herdaram dos índios.
E' bem de referir que pernoitando o padre C. de Gouvea, visitador no Engenho Tatuepava, pertencente a opulento colono, e sendolhe oferecida uma cama, com luxuosos guaclamecins. ele preferiu
modestamente a rede que trazia nos pobres alforges de viajante
(F. Cardim).
A situação, porém, pouco a pouco foi apresentando aspectos
de grande prosperidade e quando se realizou a lamentável expulsão
dos jesuítas, uma das relações feitas em certa casa no Maranhão,
revela a existência de móveis muito finos, que embora não sirvam de
paradigma para o preparo usual dos colégios, mostra o cuidado que
a matéria ia despertando no espírito dos jesuítas.
Os móveis relacionados pertenciam à Casa de Nossa Senhora
da Madre de Deus, no Maranhão, destinada a exercícios espirituais
e repouso dos padres, e, sem incluir os objetos destinados ao culto,
acusavam na sala grande de visitas, a existência de quatro arquibancos
de cedro muito bem lavrados, novos, dois painéis grandes de talha e
outro mais pequeno de pintura da terra; nos cubículos, mesas e cadeiras para a hospedagem de e.rercitantes seculares e para o cómodo dos
religiosos da casa; nas paredes do corredor seis painéis novos com os
retratos dos padres gerais pintados em tábuas de cedro. No cubículo destinado ao padre superior uma estante grande para livros, duas
mesas de cedro com gavetas, um arquibanco grande, um cabide de
dependurar roupa, seis cadeiras de espaldar, grandes, de pau fino,
com acentos de sola e pregarias sobredoiradas, para hóspedes graves,
se, bispos, governadores, ministros, etc.; em outra sala grande dois
jogos de taco e seus preparos, arquibancos, mapas nas paredes; ern

Faz a relação interesrantc alusão a hóspedes yravcs, e estes, realmente, costumavam aparecer nos colégios, onde não lhes faltava
agasalhado condigno. Na Bahia e Rio registraram-se visitas aos colégios de vice-rcis e governadores; e, mesmo em São Paulo, de aparelhagem mais modesta, não fugia o colégio de abrir suas portas a hóspedes eminentes e quando em 1746 chegou a Piratininga o primeiro
bispo nomeado para a diocese que se vinha de criar, foi na casa dos
jesuítas que ele recebeu condigna hospedagem (Cordeiro, A Criação
da Diocese de São Paulo). Também o seminário da Cachoeira se
desfez em desvelos por mitigar as dores do arcebispo João Francisco
de Oliveira, quando, talado de desgostos» deixara o cargo em 1760.
E vem a propósito lembrar, que preso em 1711 João Francisco
Duclerc, depois de sua infeliz arremetida contra o Rio, se lhe deu
como menagem o colégio dos jesuítas, por ser, conforme o conceito
do governador Francisco de Castro Morais, o melhor cómodo que
se lhe poderia dar iia terra.
Da relação acima, bem se pode inferir que, além de louça e talheres finos reservados aos hóspedes graves, nos colégios, e além do
mobiliário suficiente para estudos e repouso, se empregavam nos
colégios talheres inferiores, pratos de estanho, louça de barro, toalhas
e guardanapos de pano de algodão para uso de alunos e padres.
Grandes as dificuldades que sofreram a princípio os padres n
respeito do vestuário dos alunos e catecúmenos. Andavam os índios
habitualmente desnudos, e grande desprazer dos padres, pelo escândalo que isso produzia em outros colonos, ao verem afluir às missas
e orações mulheres completamente despidas.
Essa, uma das preocupações constantes dos primeiros catequistas, a de obter pano com que cobrir aquela triste nudez, que, nem por
ser inocente, deixava de produzir graves inconvenientes. E conse-
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guiram, obtendo pano com que vestiam os meninos e cobriam o corpo
das mulheres, revestindo-se com uma espécie de túnica de algodão
ordinário que lhes caia do pescoço aos pés. Aliás, não deixavam os
padres de adquirir o pano necessário para as necessidades da catequese e aparelhagem dos colégios, servindo de exemplo disso as contas reveladas pelo padre Serafim (obra citada.) referentes ao ano de
1699 entre os colégios do Maranhão e Pará e o padre João da Rocha,
seu procurador, em Lisboa. Abrem as contas com 409 varas de pano
de linho, 107 meia varas de estopa. Por essas compras, ainda se pode
fazer juízo a respeito de outros objetos, seja para a catequese (6 milheiros de anzóis, 40 dúzias de facas), seja para a aparelhagem dos
colégios e residências (tesouras grandes, ditas pequenas, cartas pam
alfinetes, colchetes, aço de Milão, copos grandes e pequenos, dúzias
de pentes, maços de linha), além de livros e objetos escolares, resmas
de papel e peles de carneiros.
Já dispunham também os colégios de objetos de prata, além dos
que se empregavam nas igrejas, que não constituem objeto desse estudo, e nas quais haviam os padres obtido verdadeiras maravilhas
de riqueza e fausto.
No ofício que a 10 de março de 1760 o desembargador Capelo
dirigiu ao conde de Bobadela, com referência ao sequestro dos bens
do Rio, se alude não só a louças da índia, como a peças de ouro e
prata existentes nas oficinas e cubículos, afora as que haviam sido
remetidas das fazendas dos padres.
Interessante e útil instrumento de aparelhagem dos colégios era
a enfermaria, quase sempre anexa a excelente farmácia com que não
só se atendia aos doentes das casas, como aos de fora, fornecendose remédios gratuitamente aos pobres, e mediante alguma paga aos
mais providos de bens.
No Pará, ao que informa o padre Serafim, ocupava a botica duas
salas com sua armação e vidros cristalinos, frascos, e potes de barro
vidrado de diversos usos e tamanhos, balanças, pesos, medidas, funis,
almoxarifes de bronze, espátulas de latão, tachos de cobre e arame,
grais de pedra e marfim, panelas de cobre, ou de barro vidrado, bacias, prensa, tenazes, frasqueiras, pedra de preparar, chocolateiras,
xícaras, tijelas, etc. (História da Companhia). A triaga brasílica,
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os alcaçus, jalap.a, ruibarbo, pós, unguentos, óleos; bálsamos; os específicos então em voga na Europa, as águas minerais (rosada, de malvas, etc.), nelas encontravam grande alívio dos que adoeciam.
E bem é de referir que, quando da expulsão dos jesuítas do Maranhão, não havia na cidade remédios para provimento da botica de
bordo, e por isso o governador ordenou ao ouvidor-geral que, com
a assistência do cirurgião-mor de regimento, tirasse da farmácia do
colégio de Nossa Senhora da Luz os medicamentos necessários à
viagem (A. Marques, Dicionário da Província do Maranhão, página 451).
Na relação de bens existentes na casa Madre de Deus, faz-se
alusão a uma livraria de 1.000 volumes e assunto é este a que es
padres vinham dedicando boa parte de cuidados atentos.
De Portugal vinham constantemente livros, enviados pelo rei,
ou pela companhia, ou mesmo por particulares. Já em 1550 o padre
Nóbrega acusou o recebimento de dois caixões de livros, escritos de
preferência em latim. Por isso o irmão Pedro Correia, que não
entendia o latim, pedia que lhos mandassem em linguagem. O bispo
Dom Pedro Leitão deixou todos os seus livros ao colégio da Bahia e
igual procedimento teve certo administrador do Rio, deixando a metade dos que lhe pertenciam ao respectivo colégio.
Ao ret.rrarem-se letrados para a metrópole, não raro os colégios
lhes compravam os livros, forrando-os assim do incómodo de os levarem de torna-viagem.
Boas bibliotecas além do Rio e Bahia se organizaram nos colégios do Maranhão e do Pará. Quando da expulsão dos padres, era
mais ou menos a seguinte a situação quantitativa das livrarias dos
colégios: Bahia cerca de 15.000 volumes; Rio, 6.000 volumes; Maranhão e S. Paulo, 5.000; Pará (Santo Alexandre), 2.000; Vigia,
1.006 volumes; Casa da Madre de Deus (Maranhão), 1.000; e de
centenarfes deles se compunham as livrarias dos colégios de Recife
e seminário do Pará. ( 2 )
E segundo assevera o historiador da Companhia no Brasil, padre
Serafim Leite, outros pequenos seminários dependentes do colégio do
Maranhão (Aleias Altas e Parnaíba) e a casa-colégio de Tapuitava
tinham também suas bibliotecas, de forma que não havia aldeia, por
mais afastada, que não clispuresse de uma estante de livros.
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E, por findar o capítulo, convém lembrar o carinho que os jesuitas vinham dispensando às suas bibliotecas, quando o golpe pombalino lhes procurou cortar o fio da atividade. As estantes da do Rio
eram de jacarandá e vinhático, lavradas com tal primor, que, no
dizer dos que as viam e admiravam, não podiam ser excedidas, na
arte de entalhe e polimento, por outros trabalhos por mais dourados
e belos que fossem.
A sala da livraria do da Bahia era também havida como um
verdadeiro primor de decoração, e a própria escadaria que lhe dava
acesso omava-se de azulejos feitos expressamente pelos padres, representando as ciências e as artes (Padre S. Leite). E tal o progresso
cultural com que os padres iam marcando as páginas de suas crónicas no Brasil, que o colégio do Rio, no século XVIII, já dispunha
de prelo para impressão de livros.
Tudo isso, porém, se perdeu aos golpes de uma perseguição tenaz, e somente Deus sabs quais os prejuízos que resultaram para o
Brasil de uma política que os contemporâneos aplaudiram, e os pósteros vão condenando com justa severidade.

CAPITULO XVIII

UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS - - DEFESA
DA METRÓPOLE - - CONCLUSÃO
Do resumo que estamos a concluir, deduzido do quanto têm dito
os mestres a respeito da matéra, há uma consequência que inferir.
Em geral os nossos historiadores e cronistas não perdoam à metrópole a política que seguiu a respeito da instrução colonial, que
segundo eles foi relegada para cruel abandono.
Parece-nos que não têm razão. Tratando-se, como se tratava
de uma colónia povoada por gentio selvagem, ignorante e destituído
de quaisquer lampejos de cultura, gentio porventura o mais ignorante da América, parece-nos que a coroa portuguesa não tinha outro
caminho senão o de entregar aquelas massas de indígenas às conquistas da catequese, como preparatório da instrução.
Semelhante tarefa por força havia de caber às ordens religiosas,
e a de Jesus, porventura melhor servida de espírito da combatividade do que as suas co-irmãs, naturalmente teria a preferência, donde
concluir que somente aplausos merece a coroa, mormente em face
dos maravilhosos resultados obtidos, ligeiramente expostos nos capítulos anteriores.

NOTAS AO CAPITULO XVII
(1) Esta pobreza de mobiliário devia ser comum a todas as escolas nos
primeiros tempos da vida colonial americana, e infelizmente, ainda o é hoje,
em muitas escolas brasileiras. Bis como se descreve uma escola primária no
colégio de Salta, da Companhia de Jesus : " Vários cuadros, un altarsito, una
cruz de paio, una banda vieja de vaso carmesi. Cuatro bancos viejos otro
dos bancos o asientos de pie firme mui ordinários ai redor de dicha escuela,
una mesa" (Juan Probst, in La Historia de Ia Nacion Argentina, de R. Levene,
vol. 4, página 122).
(2) Segundo as regras da Companhia, publicadas em 1607 (Nápoles,) o
bibliotecário devia ter sempre presente o Index ExpurgAt&ritu, a f i m de evitar
a entrada de livros proibidos. E cumpria-lhe ter a biblioteca sempre fechada,
exceto para aqueles a quem se permitia o respectivo acesso, conservar cuidadosamente os livres e registrá-los em catálogos. Era-lhe proibido emprestar
livros, exceto com consentimento do reitor (Alex-Ross, Lcs Rftigions da
Monde, 1686, pág. 537)

Entregar em tais condições a instrução da colónia a um professorado burocrático, destituído do entusiasmo que somente a fé pode
plantar no coração dos homens, seria erro imperdoável que a história jamais perdoaria.
Alega-se, porém, que a coroa espanhola encarou com outra solicitude o problema do ensino em suas colónias, onde chegou mesmo
a fundar universidades.
Não há negar o fato. Segundo se lê em diversos autores, c
notadamente Stephen DTrsay, logo depois da conquista do México,
o franciscano Zumarraga e o vice-rei Mendoza se tornaram propagandistas de uma universidade na cidade de Montezuma, a qual de
fato se tornou efetiva em 1551 por uma carta provisória, pouco depois confirmada por Felipe II, e já em 1553 a instituição se inaugurava com as três faculdades usuai?, depois acrescida com a de
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Medicina, com uma cadeira de Anatomia e outra de Patologia. Fundada com os mesmos privilégios da de Salamanca, a universidade
não só recebeu pingues dotações como também mereceu fartos dons
do citado vice-rei. Sua biblioteca foi por muito tempo reputada a
melhor da América Latina, e posto encontrasse não pequenas vicissitudes na vida agitada do país, que ora a suprimia, que ora a restaurava, não faltou à universidade a colaboração dos jesuítas, aos quais
f aí. entregue em 1570 uma cadeira de Filosofia. ( J )

De notar ainda que no México colégios especiais se fundaram
desde o início da colónia, para instrução dos índios, como o de Santiago de Tlaltecolo (1536), e na sua respectiva universidade se eregira uma cátedra para o ensino do otoini e mechuacan.

Também no Peru, conquistado em 1532 por Pizarro, a quem não
faltava o mesmo espírito de cobiça de seu emulo, conquistador do
México, por solicitação do dominicano Tomaz de São Martins e d;i
municipalidade de Lima, o imperador Carlos V, ainda com os mesmos privilégios outorgados à de Salamanca, autorizou a fundação de
uma universidade em São Marcos, destinando-lhe o mosteiro de São
Domingos, na cidade dos Reis, para sede de sua atividade.

É mister, porém, não perder de vista que aquelas universidades se fundaram em regiões onde o gentio já havia atingido um grau
apreciável de cultura, principalmente no México, América Central c
Peru, cujo espírito de modo algum podia ser refratário à disseminação da cultura intelectual, mesmo em grau superior.

Depois disso outras duas universidades se procuraram estabelecer no interior do Peru (Cusco e Guanhamanga), e antes delas em
1538 outra, de vida efémera, já se havia criado em São Domingos.
Também no Chile e Equador, por iniciativa dos padres dominicanos, franciscanos e agostinhos, grandemente interessados na difusão
do ensino, se cogitou do estabelecimento de universidades.
Em Santiago, além dos dominicanos, os jesuítas s; incumbiram
do ensino de Teologia e de Filosofia, preparando assim a fundação da
universidade de São Filipe (1740), depois de passos dados a respeito pelos cónegos do capítulo local.
Antes, em 1613, outra universidade se lançara em Cordoba, de
que foi fundador o padre Fernando Trojo, e graças aos esforços dos
jesuítas alguns colégios se fundaram nas reduções do Paraguai.
Traço muito interessante na difusão do ensino nas colónias espanholas é o que se prenda à fundação de cadeiras para divulgação
do ensino de línguas indígenas. Em Peru assiste-se à criação de
uma dessas cadeiras (1575), a qual foi entregue à regência de Huerta, autor de uma gramática Quichita. A cadeira tinha um fim caracteristicamente missionai, pois nem só o professor era obrigado a pregar aos índios na língua deles, como de a tornar conhecida dos
sacerdotes europeus.

Estes mananciais de instrução cultural, espalhados na colónia
espanhola, contrastam, diz um cronista, com o descaso da metrópole
portuguesa, pouco interessada cm desenvolver o ensino em sua colónia .

Por outro lado, Espanha, mercê de sua população muito mais
densa, já contava com diversas universidades, como a de Salamanca,
Valença, Lérida, Barcelona, Santiago de Compostela, Yaladolid,
Oviedo, às quais se juntou no começo do século XVI a de Alcalá
que consagrou o verdadeiro triunfo do humanismo espanhol.
E por mostrar a importância do ensino universitário nesse país,
basta dizer que na universidade de Salamanca era corrente ultrapassar de 6.000 o número de alunos. E ela dispunha de cerca de
60 cátedras que dispensavam aos ouvintes ensinamentos de diversos
ramos das ciências. Eram 17 os professores de retórica, e de gramática, 11 os de filosofia e lógica, 10 os de direito canónico, 7 os de
teologia, 4 os de grego, 2 os de hebraico e caldaico, além dos de
medicina, astronomia e música (St. DTrsay, Histoirc dcs Univcrsités,
l — 335).
Dispondo de uma população muito mais densa do que a portuguesa e contando com um vasto número de universidades que lhe
assegurava situação vantajosa na cultura europeia, Espanha podia
dispor de um corpo numeroso de professores, cuja colocação na colónia somente podia ser útil ao país.
Portugal, porém, pobre de população e de recursos, somente
dispunha, ao tempo do descobrimento do Brasil, da Universidade de
Lisboa, a que mais tarde se veio juntar a de Évora, aliás entregue à
orientação dos jesuítas.
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Pretender-se comparar a condição cultural de Portugal com a
de Espanha constitui, ao nosso ver, uma erronia de julgamento que
cumpre afastar dos nossos processos de crítica histórica.
Portugal fez o que podia fazer. Entregou o ensino à Companhia
de Jesus, e ela, cuidando com o máximo desvelo da missão que lhe
foi confiada, difundiu a instrução na colónia em todos os graus,
tornando possível a elevação do ensino às culminâncias mais elevadas, com a equiparação de seus colégios máximos a verdadeiras
universidades, equiparação que se não tornou efetiva por motivos de
ordem subalterna.
Porém, na base deste edifício cultural, de tão vastas proporções.
estava a catequese e esta somente poderia ser entregue a uma ordem
religiosa disposta a todos os sacrifícios e jamais a leigos que não
podiam arcar com as dificuldades do ambiente e conquistar o espírito
ignaro de um gentio rebelde.
No julgamento da metrópole é preciso atender-se ao tempo em
que a omissão que se lhe atribui podia ser funesta à instrução na
colónia, sem generalizar a matéria como se tem feito.
Até esse momento, porém, que a pesquisa histórica determinará,
a metrópole está completamente defendida pela abnegação, com que
os jesuítas souberam desempenhar na colónia a missão cultural que
lhes foi confiada.

NOTA AO CAPITULO XVIII
(1) Aliás, mesmo quanto às iniciativas espanholas, convém meditar a respeito do seguinte juízo de Juan Probst : " Durante os séculos XVI) e XVII
conservou o ensino o caráter aristocrático que havia tido durante a Idade
Média. A instrução primária, como função do Estado, no intuito de preparar
os futuros cidadãos para a luta da existência e ao mesmo tempo exercer os
direitos civicos que a democracia lhes impõe, era um conceito desconhecido.
Somente os filhos das classes dirigentes deviam gozar de uma educação que
os habilitasse a exercer cargos na administração ou na igreja. Assim se multiplicaram as universidades — Espanha chegou a ter 34, — mas para a massa
da população não existia nenhum ensino oficial. Se houve instrução primária
na colónia, isto se deve a representação dos vicindários a seus órgãos autorizados, os cabildos e à obra do clero regular e secular" (Historia de Ia Nacion
Argentina, de R. LeVene, volume 4, \pfig. 115). E sobre os professores públicos primários dos tempos coloniais na Argentina, cis co,mo se manifesta
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o mesmo publicista: " A situação legal desses professores estava disciplinada por uma cédula de Filipe II, confirmada por Filipe III, de 1573 e
1609. Deviam ser examinados pelo Conselho Real a fim de verificar-se se
eram cristãos velhos, de boa vida e costumes, bem como se sabiam rezar consoante os preceitos da doutrina cristã. Uma vez conferido o título pelo Conselho, gozavam de uma série de isenções e preeminências, como se fossem
fidalgos; podiam usar armas e até fazer-se acompanhar de 4 lacaios ou escravos, com espadas. Muito diferente, porém a situação em América, pois a ela
jamais chegavam professores nomeados pelo Conselho, e assim as autoridades
locais tiveram que aceitar como — mestre-escola — estudantes fracassados,
soldados licenciados e a gente, enfim, que, destituída de outra profissão lucrativa, se dedicasse ao ensino como meio de subsistência". Lamentáveis outros
testemunhos colhidos a respeito. Gorrite afirma: "Nada mais desusado do que
as escolas de primeiras letras: os mestres, homens indigentes, imbecis, sem
educação, ignorantes e às mais das vezes também viciosos, ébrios e imorais,
sabiam apenas pintar as letras do alfabeto, e conheciam algumas regras de
aritmética, e isso mais de rotina que por princípio". E num boletim de Agricultura se lê: "Entregávamos os meninos a mestres ignorantes e que _ sabiam
apenas mais que ler e escrever, e que os abatiam com castigos vis e ignominiosos". (ObUa citada^ volume 14, -págs. 115 e seguintes).
São Paulo, dezembro de 1948. — Júlio C czar de Faria
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