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PREFACIO
A Reabilitação do Cônego Fernandes Pinheiro
Felizes seriam os escritores se tivessem descendentes que lhe
cuidassem da memória e lhe propagassem o culto à sua obra com
o zelo que Mário Portugal Fernandes Pinheiro dedica ao seu
grande antepassado, o Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Zelo que muitas vezes raia pela cólera sagrada, quando,
mui justificadamente, investe contra os detratores ou vergasta os
que sem razão subestimam o valor da contribuição que o Cônego
ofereceu à nossa literatura.
Servido por inteligência vivaz e por um ardor polêmico bastante compreensível em sua idade, Mário Portugal Fernandes Pinheiro tem provocado muita zanga entre os que não admitem
a menor restrição às suas afirmações, tanta vez infundadas. Entre
nós, todavia, as revisões e as demolições de conceitos errados têm
que ser feitas com paixão, e mesmo incorrendo no perigo das injustiças, pois não será com a placidez dos temperamentos acomodatícios
e conformados que se conseguirão agitar as águas paradas das
noções estabelecidas. Ê mister violentar os chavões e as idéias
recebidas, que vêm passando de boca em boca, de geração a geração, pela inércia, ou pela preguiça de verificar a sua razão ou
sem-razão.
Foi o que ocorreu com o Cônego Fernandes Pinheiro. Sílvio
Romero criou-lhe a lenda de inferioridade, no intuito de passar a
razoura em tudo que havia sido escrito antes dele, no campo da.
crítica e da historiografia literárias. Deturpou-lhe frases, insinuou
interpretações, citou errado, do que resultou um juízo falso, que,
a partir de então, foi sendo repetido passivamente por histórias e
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manuais de literatura. Ê um fato corriqueiro este entre nós: uma
etiqueta às costas segue o indivíduo ao túmulo e além dele. Não
somos cuidadosos no analisar os homens e aceitamos preguiçosamente as fórmulas feitas.
Contra isso rebelou-se Mário Portugal Fernandes Pinheiro.
Estudou a obra de seu antepassado, verificou o seu valor, e não se
conteve que não iniciasse o processo de revisão. Que estava e está
certo provam-no o movimento de renovado interesse pela obra do
Cônego e a mudança de julgamento que se produziu em conseqüência de seu esforço. Comprova-o o trabalho que agora publica,
no qual procura restabelecer a verdade, a que chegou por si mesmo,
graças ao estudo e à meditação dos livros do nosso primeiro
historiador literário.
São notáveis as qualidades que revela de pesquisador e dialeta,
alinhando documentos e argumentos com real mestria e propriedade.
De tudo redunda a necessidade de modificar o juízo sobre a
posição do Cônego Fernandes Pinheiro na história de nossa crítica
e historiografia literárias.
Na realidade, ele não foi um maçudo confeccionador de
compêndios didáticos, mas um espírito formado segundo os cânones
de seu tempo, muito em dia com o que era mais avançado na sua
época na matéria de sua especialidade. Partindo praticamente do
nada, pois bem pouco existia então no Brasil, e não muito em
Portugal, soube construir uma obra valiosa para o tempo, alçando-se ao mais elevado posto da crítica romântica. Para ele, a
literatura era literatura, e seus elementos e valores eram fornecidos
pela retórica. Vieram os naturalistas e positivistas e saíram da
literatura para estudar e explicar a literatura. Hoje não estamos
longe de dar ao Cônego Fernandes Pinheiro mais razão, porquanto
estamos procurando voltar à literatura para compreendê-la, em vez
de buscar essa compreensão nos elementos sociais, geográficos ou
raciais- E se não é a velha retórica a fonte que nos parece responsável pelo valor estético, não abandonamos a retórica, ao contrário
procuramos reabilitá-la, renovando-a.
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Espírito honesto, citando bem, comprovando o que afirmava,
valorizando a bibliografia (o que nem sempre os seus detratores o
fizeram), com respeito absoluto pela obra literária, refletindo as
teorias de seu tempo, deu o Cônego um bom exemplo de metodologia e da atitude que se deve assumir em face do fenômeno literário.
Se outras são as teorias, a sua lição é merecedora da atenção e
crédito dos que atualmente se dão às mesmas tarefas.
Não poderia, pois, ser mais meritória a campanha reabilitadora
de Mário Portugal Fernandes Pinheiro, e a vitória que já conseguiu
fala muito bem de seu valor intelectual e moral.

Afrânio Coutinho
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Do Autor:
Esboço Biobibliográfico sobre o Cônego Fernandes Pinheiro.
— Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro — volume 217-1952.
Outras Reivindicações a Favor do Cônego Fernandes Pinheiro
— 1956.
A Exatidão e a Pesquisa Histórica (I) — 1957.
A Exatidão e a Pesquisa Literária ( I I ) — 1957.
OPINIÕES SOBRE AS OBRAS DO AUTOR:
ESBOÇO BIOBIBLIOGRÁFICO SOBRE O CÔNEGO
FERNANDES PINHEIRO
ANÍBAL FREIRE:
«Não o inspira apenas a influência do parentesco e sim o
empenho do pesquisador».
ANTÔNIO AUSTREGÉSILO:
«Acabo de ler o Esboço Biobibliográfico e achei-o magnífico,
excelente».
FLORÊNCIO DE ABREU :
«Diante de tão magnífica premissa concito-lhe a que continue
nas suas pesquisas relativas à História pátria e à vida dos grandes
vultos nacionais, pois a sua auspiciosa estréia vale por bem atestai
os seus pendores»;
FRANCISCO LEITE:
«Justa homenagem e mais justa reivindicação dos méritos de
quem tanto dignificou a cultura brasileira.
HÉLIO VIANNA:
«Trabalho que evidencia uma vocação que não deve ser abandonada» .
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XXII
JOAQUIM THOMAZ:
«Tal é a seriedade do assunto estudado por esse esperançoso
escritor que pode desde agora se contar entre os nossos mais
apreciáveis ensaístas, demonstrando boa cultura e estilo firme e
sem nugas».

LEVI CARNEIRO:
« . . . apresento-lhe sinceros aplausos pela carinhosa análise
da obra do Cônego Fernandes Pinheiro comprovando-lhe o merecimento no respectivo momento histórico».
RAUL LIMA:
«Apesar do título de Esboço Biobibliográfico sobre o Cônego
Fernandes Pinheiro, trata-se de um minucioso levantamento das
atividades culturais do biografado».

RODRIGO OTÁVIO FILHO:
«Ninguém poderá, de hoje em diante, tratar do autor do
Curso Elementar de Literatura Nacional sem recorrer ao seu trabalho» .

VIRGÍNIA CORTES DE LACERDA:
«Eis um trabalho que, por suas qualidades de clareza e organicidade, cuidadosa pesquisa e sensatas conclusões, revela no seu
jovem autor decidida vocação crítica».

OUTRAS REIVINDICAÇÕES A FAVOR DO CÔNEGO
FERNANDES PINHEIRO
CASSIANO RICARDO:
«Em qualquer hipótese, não se pode negar que numa reivindicação e na outra, Mário Portugal Fernandes Pinheiro foi feliz,
porque justo em seus propósitos de defender a obra do seu eminente antepassado e porque eficaz ;na sua argumentação. Não
é ele apenas um polemista vivaz na sua dialética, um seguro conhecedor do assunto ; possui também um agudo senso crítico e tudo
isso recomenda o seu trabalho à atenção da Academia».

M. PAULO FILHO:
«Vê-se que o ensaísta das Reivindicações é pesquisador seguro» .

OCTAVIO MORATÓ RODRÍGUEZ:
« . . . estúdio de polêmica, müy interessante y bien documentado, y que nos resulta de gran provecho a los que extranjeros,
aunque vecinos y hermanos de su gran nación, no estamos bien
empapados de Ia historia literária de Brasil, en ciertos de sus
íntimos aspectos».

PHOCION SERPA:
«É possível que o ímpeto do jovem crítico, em certos trechos
de sua defesa, atinja à fulguração, mas ninguém o acusará de
citar em falso nem de fazer referências sem comprovação imediata» .

SÍLVIO JÚLIO:
«Além de tudo, gostei da singeleza e precisão do estilo, que,
adequadamente, preferiu V., mostrando-se cônscio do decoro
intelectual cuja ética deve pairar acima de escolinhas e igrejolas
passageiras. Nada esconde, nada complica. Conversa polida e
probidosamente, certo de que lhe sobram razões para conter os
adversários e corrigi-los em seus desmandos».

VICENTE TAPAJÓS:
«É um trabalho de amor à verdade histórica, que precisa ser
restaurada, em sua integridade, mesmo que, com isso, tenhamos
de destruir ídolos caducos e líderes improvisados».

A EXATIDÃO E A PESQUISA HISTÓRICA (I)
BRITO BROCA:
«...baseia-se rigorosamente nos textos, e é com citações,
fundamentando-se em fatos, que discute».

CELSO KELLY:
«O autor, que é jovem e estudioso, revela duas qualidades,
aparentemente contraditórias, mas que se completam: a paixão
das polêmicas e o trabalho sereno das pesquisas».
DAVID CARNEIRO:
«...creio bem que as suas marteladas de panfletário são
arrazantes».

XXÍV
J . F . DE ALMEIDA PRADO:
«De momento, sinceramente o felicitamos pela excelente
autópsia, que já nesta primeira parte apresenta de um dos mais
audaciosos simuladores que por aí andam em impune madraçaria».
EMBAIXADOR LUÍS GURGEL DO AMARAL:
«Nas suas breves páginas sente-se logo a fibra de um escritor
de raça, de futuro certo. Nelas há equilíbrio de estilo, qualidades
de pesquisador consciencioso, vigor combativo e sensibilidade de
alma, como o tema requer».
RICARDO LEVENE:
«Muy agradecido por ei envio de su interessante estúdio».
A EXATIDÃO E A PESQUISA LITERÁRIA (II)
ALBERTO IRIA:
«Muito obrigado, prezado confrade, pela oferta e dedicatória
amiga, e ainda pela lição que, nesse estudo, dá «urbi et orbi»,
em especial às gentes de língua portuguesa. Diz, ali, verdades
com punhos».
CARLOS MAUL:
«Trata-se de um trabalho de polêmica, enérgico e sereno, em
cujas páginas nada se afirma sem apoio em documentação idônea.
Mário Portugal Fernandes Pinheiro tem duas qualidades esplêndidas: a galhardia no ímpeto juvenil honesto e a sinceridade com
que usa os seus largos conhecimentos da matéria».
FIDELINO DE FIGUEIREDO:
« . . . agradeço o impressionante opúsculo em defesa da preclara memória do Cônego Fernandes Pinheiro, fundador da história literária brasileira».
JOAQUIM RIBEIRO:
«Em A Exatidão e a Pesquisa Literária revela-se Mário Portugal Fernandes Pinheiro não só um arguto espírito crítico como
ainda seguro erudito ao evidenciar erros, equívocos e deturpações

XXV
da Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira de Otto
Maria Carpeaux. Nesse sentido, o opúsculo constitui feliz indício
de que a cultura brasileira está alerta contra os mistificadores.
Já era tempo de denunciar a ousadia arrivista de Carpeaux. Não
faltou, felizmente, a enérgica competência de Mário Portugal
Fernandes Pinheiro para contestá-lo e, mais do que isso, desmoralizá-lo de maneira definitiva. A denúncia está feita, clara,
fundamentada e incisiva».
LUÍS DA CÂMARA CASCUDO
«A vibrante página é bem um depoimento claro e nítido
de sua inteligência ágil, segura nos fundamentos documentais,
pronta, leve, incisiva na argumentação imediata».
MENEZES DE OLIVA:
«Creio que V. ganhou as insígnias de cavaleiro, com A Exatidão
e a Pesquisa Literária. Não ficou, realmente, pedra sobre pedra e,
até mesmo destruiu, com talento e provas irrefutáveis, a idéia
que formávamos de certos ídolos das nossas letras».

T
CÕNEGO FERNANDES PINHEIRO
(VIDA E OBRA)
M. P. FERNANDES PINHEIRO
«O nosso espírito não se retira inteiramente deste mundo
quando nele deixamos o fruto dos nossos estudos, pensamentos
e cogitações».
MARQUÊS DE MARICÁ
«Não é possível, nreu prezado Amigo, que a esponja, por
mais áspera e persistente, possa eliminar traços feitos no bronze,
como é forçoso considerar o honesto trabalho do talento e da
força de vontade devotado ao impulso cia civilização pelo
Cônego Fernandes Pinheiro».

AGNELLO BITTENCOURT
PREÂMBULO
I

Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (Rio, 1825-1876) doutor em Teologia, cônego da Imperial Capela, Cronista do
Império, comendador da Ordem de Cristo, vice-diretor, capelão
e professor do Instituto dos Meninos Cegos, catedrático de Retórica e Poética do Colégio de Pedro II, lente do Seminário de
São José, examinador sinodal, sócio de numerosas agremiações
nacionais e estrangeiras — sagrou-se um dos beneméritos varões
de nossa Pátria.
Historiador, crítico, ensaísta, geógrafo, poeta, jornalista,
gramático — em suma — polígrafo com erudição profunda e
variada, situa-se entre os escritores mais proeminentes do século
passado.
De suas obras organizou o acatado bibliógrafo Osvaldo Melo
Braga, sob o titulo Cônego Dr. J . C. Fernandes Pinheiro (Ensaio Bibliográfico), uma excelente catalogação — que será publicada nesta Revista •— tanto mais valiosa quanto compreensiva
também de trabalhos esparsos, divulgados em jornais e revistas
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da época, e ignorados, por falta de anterior indicação, de muitos
estudiosos.
M ^. 6,j
A influência marcante e decisiva que exerceu na cultura nacional não poderá jamais ser esquecida.
Não medirei sacrifícios para levar avante o propósito de
comprovar o que afirmo, escudando-me, sempre que possível, em
documentos e citações indispensáveis ao objetive "}ue tenho em
vista.
II

O HOMEM
Nascido no Rio de Janeiro, a 17 de junho de 1825, descendia
do Major Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (irmão de José
Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo) e de
Maria Filadélfia de Bustamante Fernandes Pinheiro. Por ter
nome igual ao do pai, até a morte deste, usou o Cônego o aditivo
«Júnior». Eram seus avós paternos o Coronel de Milícias José
Fernandes Martins e Tereza de Jesus Pinheiro. Então, vigorava
o costume português de não adotar a mulher o nome do marido
e de o nome do pai preceder ao da mãe. Nessa conformidade,
formou-se o nome Fernandes Pinheiro, que, assim, passou às
demais gerações.
Estudou o Cônego no Seminário Episcopal de São José,
ordenando-se presbítero, em 1848, após brilhante curso (1) .
Cônsdo dos predicados morais e intelectuais do jovem e
recém-ordenado sacerdote, não tardou o Bispo do Rio de Janeiro, Manoel do Monte Rodrigues de Araújo, Conde de Irajá,
em escolhê-lo para secretário particular, função que desempenhou
de 1849 a 1852, período em que lecionou Teologia no Seminário
Episcopal de São José.
Assinalou este último ano uma nova fase jna existência de
Fernandes Pinheiro. Outras honrarias lhe advieram: foi nomeado professor de Retórica, Poética e História Universal do
mencionado Seminário, (2) examinador sinodal e, por fim, cônego da Imperial Capela. Ainda em 1852, partiu para a Europa,
retornando, dois anos após, doutor em Teologia pela Ufniversidade
de Roma.
(1)

Vide Apêndice I.

(2) Equivoquei-me quando, no Esboço Bíobibliográ[ico Sobre o Cônego
Fernandes Pinheiro, citei o Imperial Colégio de Pedro II (Rev. do Inst. Hist.
«• Geopr. Brás., vol. 217, 1952, pág.. 109).

Cônego Dr. /.C. Fernandes Pinheiro
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Do que fez peio Instituto dos Meninos Cegos, onde ingressou em 1854, na qualidade de vice-diretor, capelão e professor,
nada mais significativo para patentear o seu «zelo edificante»
de que o decreto imperial que lhe conferiu a comenda da Ordem
de Cristo — atendendo aos distintos e relevantes serviços qive
tem prestado ho exercício das respectivas funções — e o atestado
de 9 de janeiro de 1858, passado pelo Conselheiro Dr. Cláudio
Luís da Costa, diretor desse estabelecimento (3) .
«Ide ao Instituto dos Meninos Cegos, exorta Antônio Joaquim de Macedo Soares, sob o pseudônimo de
Sandoval ( 4 ) , a essa escola sublime, onde a inocência
luta com o infortúnio para conquistar a ciência, onde
a luz mortiça da inteligência infantil debate-se nas trevas
para conquistar idéias de um mundo para ela todo ideal:
lá ouvireis abençoar o nome de Fernandes Pinheiro» (5).
Também em 1854 foi o Cônego admitido sócio do Instituto
Histórico e Geográfico' Brasileiro e, mais tarde, em- 1857, convergiram as suas atenções para o Imperial Colégio de Pedro li.
Encontrava-se vaga a cátedra de Retórica e Poética, em virtude
(3) 6 o seguinte o atestado em apreço:
«9 de janeiro de 1858.
«Cláudio Luís da Costa, Doutor em Medicina, Oficial da Ordem Imperial
do Cruzeiro, Cavaleiro da de Cristo, condecorado1 com a Medalha da campanha de guerra da Independência, Diretor do Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, etc. etc.
«Atesto que o Ilm.° Sr. Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que
serviu neste Instituto desde sua instalação os empregos de vice-diretor, capelão,
e professor de história sagrada e dogma, pelo diminuto ordenado de cinqüenta
inil-réis mensais, desempenhou estes três empregos diferentes com tanta ilustração, pontualidade, e zelo caridoso, que nem só no curto espaço de três anos
obteve completa a instrução religiosa da maior parte dos alunos do Instituto,
como iniciou-os nos melhores ditames da educação civil c moral, do que têm
eles manifestado exuberantes provas, em seus exames públicos e cm sua conduta colegial.
«E como por motivo de seus novos empregos foi obrigado a pedir demissão
daqueles que aqui exercia tão dignamente, para dar-lhe um testemunho do
quanto foram relevantes e proveitosos estes seus serviços a prol desta benéfica
instituição, lhe ofereci espontaneamente o presente atestado por mim festo e
assinado, cuja. verdade confirmo com juramento.
«Dr. Cláudio Luís da Costa.
«Diretor».
H) É Sandoval pseudônimo usado por Antônio Joaquim de Macedo Soares, conforme se verifica por uma carta de José Antônio de Azevedo Castro ao
Cônego Fernandes Pinheiro, existente na Secção de Manuscritos da Biblioteca
Nacional.
(5) Retratos a Lápis. J n o Kaleidoscopto. São Paulo, n." 22, 1-9-1860.
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do falecimento do Professor Francisco de Paula Menezes. Ambicionando lecionar no principal educandário do País, de tantas
e honrosas tradições, submeteu-se a concurso e, vencedor, foi
nomeado catedrático dessas duas disciplinas por decreto de 20
de novembro do referido ano de 1857.
Além de Retórica e Poética, ensinou Fernandes Pinheiro
Literatura Nacional e Gramática Filosófica no Externato do Imperial Colégio de Pedro li, do qual foi professor até a sua morte
(1876), isto é, durante dezenove anos.
Por causa da nomeação em apreço, deliberou sair do Instituto dos Meninos Cegos e pedir vênia para renunciar à efetividade do canonicato. Em requinte de especial distinção, conservou-lhe o Governo as credenciais de cônego da Imperial Capela.
Decorre da renúncia feita a seguinte colnfusão de José Tito
Nabuco de Araújo, que, procedendo, no Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, ao elogio dos sócios falecidos, afirma que
o Cônego Fernandes Pinheiro:
a) não abraçou a carreira religiosa por vocação;
b) abandonou-a e dedicou-se inteiramente ao ensino da
mocidade;
c) nunca mais celebrou, somente vestindo os hábitos sacerdotais quando ia examinar os discípulos do Imperial Colégio
de Pedro II.
É preciso, quanto antes, desfazer semelhantes equívocos.
Abdicando da efetividade do canonicaío, embora mantidas
as credenciais do cargo, é possível que nunca rnais houvesse o
Cônego Fernandes Pinheiro celebrado na Imperial Capela. Mas,
a partir de então, rezava missa no Instituto dos Meninos Cegos.
Quanto aos hábitos clericais, nem sempre deles se utilizava. No
século passado, porém, excetuando-se os casos de celebração de
atos religiosos, podiam os sacerdotes andar em trajes civis.
Partindo de um engano, qual seja o de considerar que a
rentència à efetividade do canonicato redundava no abandono do
sacerdócio, fantasia José Tito Nabuco de Araújo que o Cônego
Fernandes Pinheiro (não abraçou a carreira religiosa por vocação:.
Tal assertiva, ver-se-á, carece de veracidade.
Educado em ambiente religioso, muito cedo sentiu-se Fernandes Pinheiro tocado pela vocação sacerdotal. No Seminário
de São José, revelou-se aluno modelar, tanto que, ordenado, fo»
logo convidado para secretário particular do Bispo do Rio de
Janeiro, Majnoel do Monte Rodrigues de Araújo, Conde de Irajá,
Não lhe notasse esse prelado especiais aptidões para o estado
sacerdotal, não o teria, por certo, escolhido para o mencionado
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•cargo. Fosse Fernandes Pinheiro malquisto perante o Clero,
também não o distinguiria o Imperador Dom Pedro II, nomeando-o
cônego da Imperial Capela. Quando não bastassem tais circunstâncias, os atestados de dignitários da Igreja, que transcreverei no Apêndice II, dissipariam quaisquer dúvidas a respeito
da vocação religiosa a que sempre foi absolutamente fiel.
Co'nsidera-o Dom Romualdo Antônio de Seixas, Arcebispo
da Bahia, Metropolitano e Primaz do Brasil, um dos Eclesiásticos
mais distintos do Império, não só por seu raro talento e variados
conhecimentos, mas, sobretudo, pelo nobre uso que tem feito, de tão
felizes disposições. Elogia-o pelo edificante zelo na defesa do
Catolicismo e de suas admiráveis instituições e, por sua superior
inteligência e ótimas qualidades, classifica-o um dos ornamentos
da Igreja Fluminense. (Vide Apêndice II) .
Atesta Dom Manoel Joaquim da Silveira, Bispo do Maranhão,
que o Cônego Fernandes Pinheiro deu decididas provas de não
vulgar talento, tendo, além disso, um comportamento irrepreensível
(Vide Apêndice H) .
Atesta, também, Dom José Afonso de Moraes Torres, Bispo
do Pará, que Fernandes Pinheiro é um Sacerdote distinto pelas
suas qualidades intelectuais, e morais e que os seus conhecimentos
estão acima do vulgar. Louva-o porque se tem mostrado acérrirno
defensor dos direitos da Igreja, e da Santa Sé, e por ser a sua
conduta sempre exemplar, ilibada, e sem a mais pequena nódoa,
torna-se ele digno da estima geral das pessoas sisudas, e circunspectos, sendo em conseqüência um Sacerdote que honra a su&
classe (Vide Apêndice H) .
Não menos elogioso do que os anteriores é o atestado de
Dom Antônio, Bispo de São Paulo. Depois de proclamar os
altos serviços prestados à Igreja pelo Cônego Fernandes Pinheiro,
a sua preocupação constante de escrever para o público, moralizando, e instruindo,, declara que a Igreja do Rio de Janeiro, que
teve a fortuna de o possuir, deve-se lisonjear de um tal Sacerdote,
tendo bem fundados títulos, para. esperar dele, em todo o, tempo,
a provo, de mais altos, mais importantes serviços (Vide Apêndice II) .
Por sua vez, ressalta o Bispo do Rio de Janeiro, Conde de
Irajá, que Fernandes Pinheiro, (com quem privara assiduamente,
pois o teve como secretário particular durante quatro anos),
é dotado de Insignes qualidades que o recomendam e fazem' digno
de toda estima e que, versado nas letras divinas e humanas, os
seus costumes são irrepreensíveis (Vide Apêndice H) .
Em discurso pronunciado no Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, no dia em que se comemorou o centenário de ingresso
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do Cônego nesse augusto Sodalício, afirmou o Desembargador
Mário Guimarães Fernandes Pinheiro:
«Recordando os áureos tempos de infância passados
nesse Colégio (6), minha Mãe referiu-se, por várias
vezes, à predileção que por ela manifestava o Cônego
e à emoção que se apossava desse querido mestre sempre
que falava na Virgem Maria. Então, seus olhos se
umedeciam lacrimosos, numa demonstração de místico
fervor, que muito impressionava à classe
Não,
houvesse ele sido tocado pela vocação, suas aulas não
teriam tido essa nota de fina sensibilidade cristã» ( 7 ) .
O próprio Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
ao estudar a personalidade de Junqueira Freire, rebela-se contra
a «leviandade (grifei) com que muitos mancebos, julgando ouvir
em doirados sonhos a voz de uma firme e inabalável vocação,
trocam as galas do mundo pela estamenha do claustro» (8) .
Estivesse Fernandes Pinheiro em situação análoga ou semelhante, desse modo não se manifestaria.
Acresce que o Clero nele sempre encontrou um advogado
dos mais prestimosos. Para melhor servi-lo e dignificá-lo, doutorou-se em Teologia, lecionou no Seminário Episcopal de São
José, exerceu atividades na Imperial Capela, ministrou aulas de
Teologia, Dogma, História Sagrada e Catecismo, e publicou diversos trabalhos pertinentes à Religião que, com tanta veneração,
professou : Apontamentos Religiosos, Catecismo da Doutrina
Cristã, História Sagrada, Manual do Pároco. . .,
Desejando vulgarizar os feitos de grandes homens que
nobilitaram a Igreja, elaborou uma série de biografias, algumas
das quais publicadas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na Revista Popular.
Militando na Imprensa, organizou a parte religiosa do Jornal
do Comércio, do Diário do Rio de Janeiro e do Correio Mercantil.
Fundou, em 1851, a Tribuna Católica, dela tornando-se principal
redator.
É o Cônego Fernandes Pinheiro quem escreve, após abdicar
da efetividade do canonicato:
«Em princípios de 1848 começou a publicar-se oprimeiro jornal religioso, redigido pelos Srs. Monsenhor
Dr. Miranda Rego e Padre Dr. Patrício Moniz, aos
(6) Refere-se o Desembargador Mário Guimarães Fernandes Pinheira
ao Colégio Inglês, de Botafogo.
(7) Rev. do Inst. Hisí. e Geog. Brás., vol. 225, 1954, pág. 405.
(8) Curso Elementar de Literatura Nacional, 1.» ed., 1862, pág. 562,
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quais mais tarde também nos associamos. Era o nosso>
propósito instruir o povo nas verdades da santa crença
que professamos (grifei) e combater a propaganda socialista que então devastava a França. Lutávamos nessa
arena quando a grave moléstia e lamentável morte do
principal redator (Monsenhor Miranda Rego) obrigounos a suspender o certame.
Buscamos depois preencher a lacuna que de um
jornal religioso existia na nossa imprensa, e fundamos
em 1851 outro sob a denominação de Tribuna Católica
— que sustentou-se até a nossa partida para a Europa» (9) .
Sacerdote de rara independência, em nenhum momento de
sua vida eximiu-se o Cônego Fernandes Pinheiro de cumprir os
seus deveres para com a Santa Madre Igreja.
Embora não possuísse «sonoridade de voz», segundo informação de seus contemporâneos, entre os quais Antônio Joaquim
de Macedo Soares e o Visconde de Taunay, seus admiradores,
sagrou-se Fernandes Pinheiro um dos bons oradores sacros dos
meados do século XIX, impressionando pela «fria argumentação
do filósofo» ( 1 0 ) .
«É distinto orador sagrado», atesta o Bispo do Rio de Janeiro, Conde de Irajá. (Vide Apêndice II) .
À vista dos argumentos que aduzi, creio ter ficado suficientemente provada a confusão de José Tito Nabuco de Araújo ao
atribuir a renúncia à efetividade do canonicato o sentido de
abandono da carreira sacerdotal, e dos que afirmam não houvesse
Fernandes Pinheiro seguido o sacerdócio por vocação.
Apesar de diligentes pesquisas, não consegui averiguar qual
a tese defendida pelo Cônego ao concorrer à cátedra de Retórica
e Poética do Imperial Colégio de Pedro II ( 1 1 ) . É o arquivo
desse educaindário bastante deficiente e omissa a Msmória Histórica do Colégio de Pedro H, de Escrag'nolle Dória. Das referências que encerra colige-se apenas que, «desfavorecido de voz,
mas muito querido de alunos» ( 1 2 ) , era Fernandes Pinheiro in(9) Resumo de História Literária, II, Rio, 1873, pág. 475.
(10) losé Tito Nabuco de Araújo. Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás-,.
tomo 39, II, 1876, pág. 510.
(11) Agradeço a colaboração prestada nesse sentido pelos Srs. Professores Gildásio Amado, José Gonçalves Villanova, Luís Fellipe Vieira Souto ; .
Niel Casses e Olmar Guterres da Silveira.
(12) Op. cit., pág. 99.
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•••aluído, por Vieira Fazenda, no rol .dos professores «benévolos» ( 1 3 ) .
Em 1859, principiou o Cônego a ministrar, no Seminário
Episcopal de São José, os ensinamentos de Teologia Moral,
continuando, com regularidade, a dar aulas no Externato do
Imperial Colégio de Pedro II. No Colégio Inglês, de Botafogo,
ensinou História Sagrada e Catecismo, em época que escapa ao
meu conhecimento.
Nomeado Cronista do Império ( H ) , foi-lhe confiada a
incumbência de elaborar os seus Anais. Tolhido pelo prematuro
falecimento aos cinqüenta anos de idade, não chegou a publicá-los,
«o que, de certo, foi pena para as nossas letras históricas» (15),
como lastima Mozart Monteiro. Dizia, porém, que os Anais do
Império, a exemplo de Menandro, estavam prontos, só faltando
escrevê-los (16) .
Diretor da prestigiosa Guanabara, «revista mensal, artística,
•científica e literária», colaborou o Cônego Fernandes Pinheiro
nos principais jornais e revistas do País, ombreando com os jornalistas mais distintos da época em que viveu ( 1 7 ) .
Para que se possa conhecer mais intimamente o sacerdote,
•cuja biografia estou traçando, transcrevo alguns trechos dos
(13)

Op. cit., pág. 112.

(14) Baseado no Dicionário Bibliográfico Português, de Inocêncio, afir"mei, no já mencionado Esboço Biobibliográfico, que o Cônego Fernandes Pinheiro fora nomeado Cronista-Mor do Império. Retifico tal informação. O
cargo em apreço é o de Cronista do Império, pois assim se intitulava Fernandes
Pinheiro.
(15) Cronista-Mor do Império. In O Jornal. Rio, 24-10-1954.
(16) Sacramento Blake Dicionário Bibliográfico Brasileiro, 4.' volume,
.Rio de Janeiro, 1898, pág. 113.
(17) Do quanto era solicitada a sua colaboração, sirva de exemplo a
/seguinte carta de Quintino Bocaiúva e Henrique Muzzio, que encontrei na
Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional:
«Ilm,° e Revrn.0 Sr. Dr. J.C. Fernandes Pinheiro
«Tendo a honra de oferecer a V.S. o 1." número da Biblioteca Brasileira,
revista literária de que somos diretores, rogamos e esperamos que V.S. se
dignará honrar as páginas da nossa revista com trabalhos próprios. O nosso
/programa e o nosso desejo é que a Biblioteca Brasileira a favor de uma colaboração tão vantajosa como pode ser a de V.S., consiga tornar-se o representante
da atividade literária dos homens de letras nossos patrícios.
«Queira V.S. aceitar a nossa oferta e corresponder ao nosso desejo.
«De V. S. Patrícios e servos
«Q. Bocaiúva
«Henrique Muzzk».

Retratos a Lápis, de Antônio Joaquim de Macedo Soares, seu
preclaro contemporâneo:
«É homem assim: quando pedem-lhe que escreva,
escreve, sem ostentação, sem orgulho; querem conversar,
conversa, com espírito, com agudeza, rindo-se, embalando-se numa cadeira de balanço, criticando a época,
falando de política, — eu já disse que ele é um homem
plástico, —• contando anedotas de sua vida na Itália;
mas tudo isto sem causticar ninguém, sem mordacidade.
Discute, sabe lógica, porém 'não disputa.
Tem uma fisionomia particular: rosto largo e cheio,
fronte vasta, expressão franca e simpática; em criança
era um bambino santo. Fala bem e cora eloqüência, mas
não é orador, falta-lhe a sonoridade da voz, não tem
desembaraço de mímica, nem esse talhe de corpo que
impõe ao auditório, que é o ponto de vista dos grandes
oradores.
Escreve cartas muito interessantes pelas observações
de gosto, pelo estilo animado e correto, pela cortesia
quase faceira que as distinguem.
Sua vida é regular, mas não monótona. Vai ao
Colégio (18)
todos os dias, às quintas-feiras tem
instituto Histórico, aos domingos diz missa no Instituto
dos Meninos Cegos (grifei), passeia na rua do Ouvidor
até o Garnier, onde fala francês e italiano, à noite
recolhe-se e põe-se a estudar quando não há nenhum
amigo de carne e osso com quem conversar. De carne
e osso, porque há outros, genericamente falando, mais
leais, mais constantes e menos cáusticos: são os livros
e desses possui excelentes o nosso herói.
Vê-se que o nosso modelo adora a atividade. Ele
rejeitaria um bispado para não se desconsertar em seus
hábitos de vida ativa» (19).
Fez parte o Cônego Fernandes Pinheiro de elevado número
de agremiações estrangeiras e de quase todas as nacionais.;
Dentre tantas, aludirei apenas às de maior renome: instituto
(18) Trata-se do Imperial Colégio de Pedro II.
(19) O Kaleidoscopio. São Paulo, n.'. 22, 1-9-1860. .
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Histórico e Geográfico Brasileiro, do qual foi primeiro secretário
durante dezessete anos (de 1859 à sua morte, em 1876), Conservatório Dramático, Sociedades Auxiliadora da indústria Nacional
e Amante da Instrução do Rio de Janeiro. Quanto às instituições
estrangeiras, foi sócio-correspondente do Instituto Histórico de
frança, das Sociedades Geográficas de Paris e New York, das
Academias das Ciências de Lisboa e de Madri, da Societá Scienfifico-Litteraria-Artistica ed Umanitaria El Chark, de Onstantinopla, e cie outras.

Em carta datada de 25 de maio de 1861, assegura o mesmo
Macedo Soares a Fernandes Pinheiro:
«Nada tenho feito, meu ilustre mestre, que recorde, de
longe como é de razão, as suas magníficas liçc«s professadas no
Seminário» (22) .
Carlos de Laet, ex-aluno do Cônego no Imperial Colégio
de Pedro II, assim se expressa ho Microcosmo do Jornal do Comércio de 12 de agosto de 1883:

Ocorreu o seu falecimento, motivado por um abscesso no
fígado, no Rio de Janeiro, às 22,30 horas de 15 de janeiro de
1876, tendo sido sepultado, em 16, no atual carneiro perpétuo
n9 1.020 do quadro 36 do Cemitério de São João Batista (20).

«Mas o que nunca se esvaeceu foi a impressão
profunda que na inteligência dos que o ouviam deixava
aquele notável professor.
Tempo houve em que foi moda abatê-lo: punham-se
em relevo os seus defeitos de estilo, que por vezes o
tinha artificioso e túmido, e apoucavam-lhe o mérito
da não vulgar erudição. Hoje, que está morto, não
faz mal dizer toda a verdade; foi um laborioso escritor
e professor consciencioso; na cadeira que ocupou talvez
tenha sido igualado, mas ainda não foi excedido».

III

O DIDATA
«Há um nome — escreve Antônio Joaquim, de
Macedo Soares — que estamos acostumados a ler em
frente de todas as empresas literárias do Rio de Janeiro;
um nome por mais de um título credor da simpatia e
do respeito de quantos amam o progresso desta terra
de tanto futuro; um nome que recorda uma de nossas
glórias literárias: Cônego Dr. Fernandes Pinheiro. De
iodos os nossos literatos é talvez o único de que se
possa dizer: Eis o amigo da mocidade ! Os outros
cuidam de si, e incidentemente das letras; ele, ao contrário, cuida de seus interesses por passatempo, a
ocupação séria é a literatura, é a história pátria» (21) .
De fato, a infância e a juventude sempre mereceram do
Amigo da mocidade um carinho especial. Mestre dedicado e
proficiente, enobreceu, sobremaneira, a elevada missão do ensino.
(20) No Dicionário Bibliográfico Português (tomo décimo segundo,.
1884, pág. 27), enaltece-lhe Inocêncio a personalidade nos seguintes termos:
. «Era um excelente caráter e homem laborioso e realmente de valia. Toda
íi imprensa brasileira comemorou o seu óbito, exaltando lhe o nome entre os
dos ilustres varões do Império do Brasil e honrando-lhe a memória».
Transcreverei, no Apêndice III, o discurso pronunciado pelo representante
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Visconde de Taunay, à beira
da sepultura do Cônego.
(21)

Retratos a Lápis. In O Kaleidoscopio. São Paulo, n." 22, 1-9-1860,

Declara-me Àffonso d'Escragnolle Taunay, em missiva de
7 de dezembro de 1956:
«Meu pai, que foi aluno de Retórica do Cônego, dele fazia
a melhor idéia como dele várias vezes ouvi que o prejudicava
muito um defeito nas cordas vocais que o fazia emitir, involuntariamente, ásperos e esquisitos sons. Disse-me várias vezes que
era muito bom professor e fazia-lhe muitos elogios».
E é fiel a esse conceito que o Visconde de Taunay, à
beira do túmulo do antigo Mestre, proclama o «quanto fez pela
educação da mocidade, pela amena instrução da infância». (Vide
Apêndice III) .
Na didática do País, exerceu esse eminente professor, notável influência, patenteada não só pelas afirmações de seus
confrades e discípulos, pela nomeada que adquiriu, mas, também,
pelos livros que publicou: Catecismo Constitucional Catecisrno
da Doutrina Cristã, Curso Elementar de Literatura Nacional,
Episódios da História Pátria, Gramática da Anfância, Gramática
Teórica e Prática da Língua Portuguesa, História do Brasil Contada aos Meninos, História Sagrada Ilustrada, Lições^ Elementares
de Geografia, Meandro Poético, Resumo de História Contemporânea, Resumo de História Literária e, finalmente, Postilas de
(22)

Carta existente na Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional.
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Retórica e Poética (23). Adotados oficialmente, tiveram eles
muitas reedições, prova de indefectível .aceitação.
Desbravando novos caminhos, «em face das conquistas doutrinárias do tempo», concorreu o Cònego Dr. Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro, de modo assaz proveitoso, para o alicerçamento de nossa cultura e formação intelectual de numerosas
gerações.
«O Sr. Cònego Dr. Joaquim; Caetano Fernandes Pinheiro,
cujas obras têm merecido insuspeitos elogios de abalizados literatos europeus... é um dos poucos soldados intrépidos, que na
indisciplinada milícia das letras pátrias tem com invejável de^iodo
afrontado o inimigo do progresso literário», afirma Castro Lopes,
no prefácio da Gramática, da Infância (1864) .
Ressalta Sacramento Blake que o Cònego «foi um dos brasileiros que melhores serviços prestaram às letras pátrias e ao
magistério superior» (24) . No Dicionário Universal de Literatura (25), relembra Henrique Perdigão «os grandes serviços
que prestou, não só às letras pátrias, como à instrução pública».
«Convirá notar — observa Laudelino Freire — que Fernandes Pinheiro e Gonçalves de Magalhães foram sem contes(23 Convém especificar:
I) Catecismo Constitucional, por Demophilo, 1.* ed. 1873.
II) Catecismo da Doutrina Cristã, 1." ed., 1855;
III) Curso Elementar de Literatura Nacional, 1." ed., 1862;
IV) Episódios da História Pátria, 1." ed., 1859;
V) Gramática da Infância, 1.° ed., 1864;
VI) Gramática Teórica e Prática da Língua Portuguesa, l* ed., 1870.
VII) História do Brasil Contada -aos Meninos, por Estácio de Sá e Me,,
nezes, 1.' ed.. 1870.
(VIII) História Sagrada Ilustrada, 1." ed., 1863;
(IX) Lições Elementares de Geografia por Estácio de Sá e Menezes
1.* ed., 1869;
(X) Meandro Poético, l." ed., 1864;
(XI) Resumo de História Contemporânea, por um professor, 1." ed., 1866;
(XII) Resumo de História Literária, 1." ed., 1873;
(XIII) Postilas de Retórica e Poética, I." ed., 1872.
As omissões existentes no presente registro quanto ao número de edições
poderão ser supridas consultando-se o trabalho de Osvaldo Melo Braga, intitulado Cònego Dr. J.C. Fernandes Pinheiro (Ensaio Bibliográfico), a ser publicado na Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás.
Nos Apêndices IV/VII transcreverei conceitos relativos ao Catecismo da
Doutrina Cristã, aos Episódios da História Pátria, à Gramática da Infância
e às Postilas de Retórica c Poética.
(24) Dicionário Bibliográfico Brasileiro. Rio dia )aneiro. Quarto volume*.
1898, pág. 107.
(25) Op. c/f., 2." ed., ilustrada, Porto. 1940, pág. 313.
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tação grandes individualidades, opulentos escritores e beneméritos
servidores das letras
» (26).
Oportuno é mencionar, no momento, as seguintes palavras
de Celso Vieira:
«Ao serviço da mocidade no Brasil-Império, foi um dos seus
mais proficientes, mais ilustres educadores» (27) .
Sublinhando a importância e influência do Cònego Fernandes
Pinheiro em nossas letras didáticas, assevera o Professor José
Gonçalves Villanova:
«Esta preocupação do ilustre professor, em preencher lacunas existentes em nossas paupérrimas letras
didáticas de então, assim como a correspondência de
suas obras com as necessidades reais do ensino, levaram-nas a alcançar sucessivas e numerosas edições,
fato que atesta a estima geral e aplauso com que eram
distinguidas e, portanto, a sua importância e influência
na formação de gerações que deram ao Brasil alguns de
seus mais eminentes filhos» (28) .
Também Fernando de Azevedo, o notável Mestre, em carta
que me escreveu a 15 de julho do corrente ano de 1957, declara
ser o Cònego Fernandes Pinheiro um «grande erudito, educador
e historiador ilustre». E confessa: «É a sua, uma obra com que
se impôs ao reconhecimento e ao respeito de todos nós. Remontam à minha mocidade já distante os primeiros contatos que
tive com seus livros, e a eles tenho tido necessidade de voltar,
não poucas vezes, em meus estudos».
Registro ainda a valiosa opinião do Professor Agnello Bittencourt, • expendida em carta que tenho em mãos, datada de 3
de agosto do presente ano (1957):
«O Cònego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro
foi uma das maiores e mais cultas mentalidades do seu
tempo. Trata-se, assim, de um dos espíritos mais destacados na evolução da cultura nacional.
Todavia, não lhe tinham dado toda a glória que
merece, pela tenacidade dos estudos e valor de sua
produção. E, ainda por cima foram-lhe feitas críticas
(26) Os Clássicos da Língua. In Revista de Língua Portuguesa, Rio, n.' 20,
1922, pág. 160.
(27) Cònego Fernandes Pinheiro, In Jornal do Comércio, Rio, 9-1-1955.
(28) Importância e Influência da Obra do Cònego Fernandes Pinheiro,
In Jornal do Comércio, Rio, 8-1-1956.
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acerbas, desfigurando sua memória, na tentativa,
de apagar luminosos serviços prestados às letras, ao
ensino, à religião e à Pátria.
Não é possível, meu prezado Amigo, que a esponja,
por mais áspera e persistente, possa eliminar traços
feitos no bronze, como é forçoso considerar o honesto
trabalho do talento e da força de vontade devotado ao
impulso da civilização pelo Cônego Fernandes Palheiro.
No meu desvalioso conceito, o Cônego Fernandes
Pinheiro foi um grande e inspirado didata, numa época
em que a ciência pedagógica ainda não dispunha dos
recursos oferecidos pela metodologia e pela psicologia,
bem mais tarde. Escreveu muito. Além de outros livros
sobre geografia, história e religião, aí estão o Curso Elementar de Literatura Nacional e o Resumo de História
Literária.
Interessante é notar-se que foi coevo do Cônego
um outro compatrício ilustre, o Dr. Joaquim Caetano
da Silva.
Quando, em meados do século XIX, se falava de
Joaquim Caetano, logo surgia a pergunta: qual deles,
o que ensina a língua francesa a franceses, em Paris, ou
o que ministra aulas de geografia, literatura, história
e religião, no Rio de Janeiro ? Mas, nesta missiva, não
mais quero tratar do sacerdote, pois o que acima disse
é suficiente para patentear o meu apreço ao seu vasto
e apreciado acervo literário».
Corroborando todas essas opiniões, sustenta Phocion Serpa:
«Magister provecto, honrando-se e dignificando a
nobre tarefa a que se impusera, firmou reputação de
mestre excelente, não somente na sua época e entre os
seus iguais, pois que a sua fama, vencendo o tempo,
permanece intacta, chegando até aos nossos dias.
Pela proficiência, pela erudição, pelo extremado
devotamento à causa do ensino, pela altura a que elevou
a cátedra, pelo amor e seriedade com que serviu às
letras, pensando sempre na grandeza do Brasil, Fernandes
Pinheiro permanecerá indelével na memória da pátria,
integrado na falange dos homens mais ilustres de sua
geração e de seu tempo. Na estante clássica da didática
de nosso país, os volumes pacientemente elaborados pelo
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grande mestre, ocupam á prateleira inicial, por servirem
de marco e roteiro à pirâmide simbólica que o tempo
faria crescer, dando novos rumos ao ensino, e à cultura
do Brasil.
Por todos esses feitos, a personalidade polifacetada
de Fernandes Pinheiro deve merecer não só o nosso
respeito, mas, com ele e através dele, o reconhecimento
a quem dedicou as horas integrais de sua fecundidade
espiritual ao labor das letras e, de pena na mão, nulla
die sitie lima, arroteou o terreno, ainda virgem, de nossa
cultura nascente, para ombrear com os representantes
mais notórios daquela florescente geração dos meados
do século XIX» ( 2 9 ) .
Não resta dúvida, em face de tão respeitáveis opiniões, que,
em nossas letras didáticas, ocupa o Cônego Dr. Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro uma posição de excepcional relevo. Bastaria
esse fato para recomendá-lo à gratidão da Pátria.

IV

O FUNDADOR DA HISTORIOGRAFIA E CRITICA
LITERÁRIAS
Reivindicando para o Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro o título de fundador, situei, no opúsculo intitulado
A Exatidão e a Pesquisa Literária ( I I ) , o problema da origem
de nossa historiografia e crítica literárias. Então, tive o ensejo de
sustentar o meu ponto-de-vista em relação a esse assunto de
magna importância.
Carlos Maul (30), Joaquim Ribeiro (31), Maurício de
Medeiros (32) e Virgínia Cortes de Lacerda (33) vêem no
Cônego o pioneiro da crítica literária no Brasil.
As principais contribuições de Fernandes Pinheiro para a
nossa historiografia e crítica literárias são o Curso Elementar de
(29) Os Versos do Cônego Fernandes Pinheiro, In Jornal do Comércio,
Rio, 13-2-1955.
(30) O Pai da Nossa Historiografia Literária (Carta-aberfa a Mário Portugal Fernandes Pinheiro], In Ilustração Brasileira, maio/junho, 1957.
(31) Joaquim, Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Btasií,
In Jornal do Comércio, Rio, 6-3,1955.
(32) Da Crítica Literária e Seus Cultores, In Anais do Primeiro Congresso de História Nacional, Tomo especial, parte 5( 1917, pág. 729.
(33) Leitores e Livros, ano IV, n.° H, Rio, 1953, pág. 95.
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Literatura Nacional ( l » ed., 1862; 2», 1883) e o Resumo de
História Literária (2 tomos, 1873) . Nem tampouco se pode esquecer o seu Discurso Sobre a Poesia Religiosa em Geral e, em
Particular, no Brasil (1852), anteposto ao Livro de Job, parafraseado, em verso, para o português, por José Elói Otôni.
Desse Discurso, estimado por Joaquim Manuel de Macedo
«a chave de oiro, que abre a porta de um momento» (34), diz
Celso Vieira:
«anteposto com erudição, por vezes com eloqüência, à paráfrase de Otôni... é um longo e sério estudo, filiado na história
das letras européias e das nossas letras, remontando às origens,
tradições e modalidades da poesia heróica e sacra, desde os hinos
dos patriarcas às vozes dos profetas bíblicos» (35) .
Merecera menção pormenorizada o Curso Ele\mentar de Literatura Nacional e o Resumo de História Literária. É necessário
que, uma vez por todas, se preste o devido tributo a essas duas
obras, que, segundo Joaquim Ribeiro, «não são contribuições pequenas, como deixa supor a modéstia dos títulos. Bem ao contrário, pondera, ta:s livros são verdadeiros tratados que, para a
época e para o Brasil, abriram novos caminhos» (36).
Lançado em 1862, é o Curso Elementar de Literatura Nacional a PRIMEIRA HISTÓRIA DA LITERATURA BRASILEIRA. Através do volumoso compêndio, dá o Cônego Fernandes
Pinheiro início à sistematização de nossa história e crítica literárias.
Em tese apresentada ao Primeiro Congresso de História
Nacional, sustenta Maurício de Medeiros:
«Crítica literária propriamente dita, como o estudo
comparativo das várias tendências literárias, da filiação
dos autores a determinadas escolas, a comparação destas
entre si, etc., só começou com o trabalho de Fernandes
Pinheiro, o primeiro trabalho de fôlego, depois do livro
do austríaco Fernando Wolf» (37) .
Corrigindo o equívoco, existente na ordem de apresentação
das obras, lembro que a de Ferdinand Wolf é posterior à de
Fernandes Pinheiro. Ora, se o Curso Elementar de Literatura
(34) Rev. do Inst. Hist, e Ceog. Brás. Tomo 18, 1855, sup., pág. 23.
(35) Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 9-1-1955.
(36) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil.
In Jornal do Comércio. Rio, 6-3-1955.
(37) Da Crítica Literária e Seus Cultores. In Anais do Primeiro Cort*
gresso de História Nacional. Tomo especial, parte 5, 1917, pág. 729.

Nacional (1862) foi publicado edites de Lê Brésil Littéraire (1863),
não há como qualificar este último livro de «marco» da historiografia literária do Brasil, como faz Jamil Almansur Haddad, no
prefácio da tradução desta obra, publicada em 1955 pela Companhia Editora Nacional de São Paulo. É marco de nossa historiografia literária o Curso Elementar de Literatura Nacional.
Nessa qualidade reconhecem-no, entre muitos, Alceu Amoroso
Lima (38), Artur Mota (39), Carlos Maul (40), Joaquim
Ribeiro (41) e Virgínia Cortes de Lacerda ( 4 2 ) .
Alguns autores conferem a Varnhagen o título de fundador
de nossa historiografia literária. É que, colnforme afirmação de
José Veríssimo, assentou ele, no Florilégio, a história da nossa
literatura (43) .
Não procede semelhante assertiva.
Nessa antologia, apresenta o Visconde de Porto Seguro um
esboço histórico em que, da literatura brasileira, trata quase que
exclusivamente da poesia, sem submeter as nossas letras a nenhuma divisão sistemática, como ressalta Alceu Amoroso Lima,
na Introdução à Literatura Brasileira (44).
Já no Curso Elementar de Literatura Nacional, dentro de
um critério rigorosamente sistemático, em que os autores são
filiados às escolas a que pertencem, é a nossa atividade inte>
lectual analisada sob diversos ângulos: poesia, romance, teatro,
história, epistolografia, oratória...
No conceito de outros, é Varnhagen o fundador da história
literária brasileira «sob o aspecto da comprovação dos fatos, da
retificação de erros teimosos, da separação entre a lenda e a
verdade, da análise dos documentos, da investigação cuidadosa e
paciente dos arquivos».
Tal a opinião de Armando Prado, transcrita por Wilson
Martins (45).
(38) Quadro Sintético da Literatura Brasileira, Rio, 1956, pág. 42.
(39) História da Literatura Brasileira, I, São Paulo, 1930, pág. 272.
(40) O Pai da Nossa Historiografia Literária (Carta aberta a Mário Portugal Fernandes Pinheiro). In Ilustração Brasileira. Rio, maio/junho, 1957.
(41) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil.
In Jornal do Comércio. Rio, 6-3-1955.
(42) Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes
Pinheiro, In Jornal do Comercio, Rio, 7-10-1956,
(43) História da Literatura Brasileira, 1.° milheiro, 1916, pág. 407.
(44) Op. cit., Rio. 1956. pág. 75.
(45) A Crítica Literária no Brasil. São Paulo, 1952, pág. 69.
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Não apresentou Varnhagen um panorama geral de nossa
literatura, e as suas atividades, nesse domínio, se processaram
«longe da preocupação das perspectivas de conjunto (grifei),
sem concepções estéticas e sem forma artística, numa visível
incapacidade para retratar uma personalidade, traçar um caráter,
descrever os cenários dos grandes sucessos históricos, dramatizar
as lutas das multidões e o formidável combate do homem contra
a natureza».
Eis ainda o que proclama Armando Prado.
Ao contrário, além das pesquisas que empreendeu, muitas
das quais de real proveito, apreciou o Cônego Fernandes Pinheiro, no Curso Elementar de Literatura Nacional, a história
das letras brasileiras na multiplicidade de seus aspectos, no seu
conjunto (46), como declara Levi Carneiro, em conferência
pronunciada na Academia Brasileira de Letras, a respeito da
crítica do Romantismo.
É autor da «primeira obra de brasileiro sobre o conjunto
de. nossa história literária (grifei), por sinal que entrosando a
literatura colonial em suas origens portuguesas mais agudamente
que muitos historiadores que lhe sucederam» (47), afirma "Wilson
Martins.
Todas essas circunstâncias invoquei no opúsculo A Exatidão
e a Pesquisa Literária ( I I ) , recentemente publicado (1957).
Em apoio da tese que sustento, escreveu-me Carlos Maul
a seguinte carta-aberta (48), que ora transcrevo:
,

«Li com muita satisfação os originais de seu trabalho Cônego Fernandesl Pinheiro (Vida e Obra).
O copioso material que V. acumulou para a demonstração de seu ponto de vista — que é, aliás, o de
quantos estudam o nosso passado — de que ao cônego
cabe a primazia da historiografia literária do Brasil,
não deixará no espírito dos leitores nenhuma dúvida
a respeito dessa prioridade.
Ao ilustre clérigo e professor, seu eminente antepassado, tocou o que tem tocado a muitos dos que
escrevem em nossa terra: a omissão de seu nome exatamente pelos que lhe aproveitaram as lições e as pes(46) A Crítica do Romantismo. In Curso de Crítica (Conferências
Realizadas na Academia Brasileira de Letras) . Rio, 1956, pág. 80.
(47) A Crítica Literária no Brasil, São Paulo, 1952, pág. 46.
(48) O Pai da Nossa Historiografia Literária, In Ilustração Brasileira,
Rio, maio/junho, 1957.
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quisas. Não se negará a alguns dos que versaram o
mesmo assunto, posteriormente, mérito ou talento. São
evidentes os esforços dos continuadores, mas o que não
se tolera é a injustiça para com quem proferiu a primeira palavra e coordenou os primeiros elementos necessários a tudo o que se produziria mais tarde com
base nas suas investigações. As várias histórias da
literatura aparecidas no Brasil, de brasileiros e de estrangeiros que por aqui andaram, serviram para a repetição de numerosos erros e equívocos, porque todas
traziam a eiva da carência de um exame das obras referidas, e no que estavam certas reproduziam o texto do
Cônego Fernandes Pinheiro.
Nada perderiam os autores desses livros se houvessem prestado ao antecessor a devida reverência pelo
que lhes deixou de caminho' percorrido e de colheita
abundante. Poderiam ter feito o que V. acabou fazendo
com energia, brilho e probidade. Agora, ao ler-se o que
V. reuniu em suas páginas, verificar-se-á, à luz de um
riquíssimo documentário da melhor autoridade, que
ninguém mais ousará tirar ao Cônego Fernandes Pinheiro o título que lhe pertence por direito de conquista.
Discutir, nos moldes de determinados escribas, se era
ou não brilhante a prosa do velho mestre, não lhe tira
o valor, nem ao esforço nem à vastidão de conhecimentos. Lá está no Píndaro que o «mérito pertence a
quem teve a primeira idéia». No caso em apreço teve-a,
indiscutivelmente, o Cônego Fernandes Pinheiro, que
V. indica como o pai de nossa historiografia e crítica
literárias. Tudo o que possuímos nesse sentido é posterior ao seu advento. A ele, portanto, o que se lhe
reconhece como de sua iniciativa».
Não se pode negar ao Cônego Fernandes Pinheiro, em face
de tudo o que até agora foi desenvolvido, o título a que tem
incontestàvelmente direito: o de FUNDADOR DA HISTORIOGRAFIA E CRÍTICA LITERÁRIAS DO BRASIL.
Explicando as razões que o levaram a concretizar tão importante trabalho — o Curso Elementar de Literatura Nacional —
expõe o autor:
«Quando em 1857 fomos nomeado professor de
Retórica, Poética e Literatura Nacional do Imperial
Colégio de Pedro II, reconhecemos praticamente a falta
de um compêndio adaptado ã última parte do nosso
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curso. Para preencher esse vazio tomamos sobre os
nossos débeis ombros uma empresa que a outros melhor
caberia; e o resultado é o quê ora apresentamos ao
público.
Não temos a vaidade de crer que completo seja o
inosso trabalho; é de supor que tenha defeitos, originados uns da nossa insuficiência, e outros da estreiteza
do plano que abraçamos, tendo em atenção a multiplicidade de matérias que estudam os alunos do sétimo ano
do referido colégio, para os quais principalmente o escrevemos. Consola-nos porém a persuasão de sermos o
primeiro a realizar um pensamento que, quando aperfeiçoado, será de grande vantagem; para a juventude.
Estudando sucessivamente os autores que mais se
abalizaram, tivemos o escrupuloso cuidado de conservar-lhes a fisionomia, não só lhes respeitando a dicção,
como ainda nos conformando com a sua ortografia, por
mais estranha que nos parecesse. Nada seria mais ridículo (quanto a nós) do que rebocar e caiar um velho
edifício gótico, que no sombrio do seu aspecto ganha
em veneração o que porventura perde em beleza: assim
também entendemos que cumpre seja acatada a ortografia
dos clássicos, por ter ela o cunho da sua época e servir,
até certo ponto, para caracterizá-los. Infelizmente, porém,
não nos foi sempre possível observar o rigor que nos
havíamos prescrito, pela dificuldade de obter as edições
primitivas.
Receando da fraqueza de nossos juízos, buscamos
escudar-nos com os dos mais afamados críticos, sempre
que isto nos foi possível.
Se porventura erramos no conceito que de alguns
escritores formamos, foi sempre de boa-fé, e com o
desejo veemente de seguir a verdade.
Tal foi o nosso programa, tal o pensamento que
nos guiou na confecção deste Curso Elementar de Literatura Nacional, ao qual consagramos os poucos lazeres
que nos sobram da nossa atarefada vida» (49).
Em resumo: tratando, em conjunto, das literaturas brasileira
e portuguesa, pretendeu o Cônego Fernandes Pinheiro, em particular, atender ao programa de ensino adotado no Imperial Colégio
de Pedro II. Escuda-se em boas fontes e, sempre que pode,
respeita a ortografia dos autores apreciados.
(49)

Qp. cií., 2.' ed.. 1883. pãgs. VII/VIII.

l
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Todos esses aspectos, como se vê, deixou o fundador de
nossa historiografia e crítica literárias expressos, com sensível
modéstia, na explicação que antecede ao compêndio.
«Não se pode negar a valia do dito compêndio,
observa o Professor Alfredo Balthazar da Silveira, merecendo leitura atenta a lição primeira, concernente à
origem da língua portuguesa
Quem o ler, com a atenção dedicada aos livros,
cuja publicação representa grande operosidade, grande
senso analítico, grande entusiasmo pelas plagas nativas,
há-de adquirir excelentes conhecimentos, pois ele nunca
se escravizou aos impulsos da odiosidade, ou aos exageros da lisonja» (50).
«Se em alguns pontos, mais próximos das origens, se demora
pouco, ou se apressa mais, não lhe estranhemos como delito»,
salienta Rebelo da Silva, que, a seguir, prossegue:
«Nem a brevidade, nem a índole do estudo, que
se propôs, lhe prescreviam outra coisa. Todavia, as
páginas que dedicou à formação da língua, e à concisa
explicação dos primeiros vagidos da nossa infância poética, abonam a instrução e a superioridade do seu espírito. Na parte hipotética e arqueológica, mesmo desajudado dos auxílios que teria colhido em Portugal e na
Europa no estudo dos arquivos mais opulentos, guiou-o
a natural sutileza com mão tão hábil, que raro se equivoca, ou se deixa ofuscar» (51).
Nomeado pela Inspetoria da Instrução Pública da Corte,
para dar parecer a respeito do Curso Elementar de Literatura
Nacional, opina Joaquim Norberto:
« . . . Abrangendo o curso elementar as literaturas
de língua portuguesa, o autor cometeu por certo uma
empresa árdua e difícil, e pode-se-lhe dar os parabéns
pelo complemento de sua obra, que é indubitavelmente
a mais completa que temos. Além do que se encontra
nas memórias de literatura portuguesa publicadas pela
Academia Real das Ciências de Lisboa e os trabalhos
resumidos do Visconde de Almeida Garrett, Freire de
Carvalho, Costa e Silva e Lopes de Mendonça, nada
(50)
(51)

Cônego Fernandes Pinheiro. In A Cruz. Rio, 3-2-1957.
Jornal do Comércio. Lisboa. 2-9-1863.
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mais existe na língua portuguesa sobre a sua literatura!
Os que a quiserem estudar nessas obras, algumas raras
e de alto preço, só poderão possuir noções destacadas,
informes, incompletas, com perda de tempo e paciência.
Reunindo os materiais dispersos, juntando ao seu juízo
o juízo dos críticos que o precederam, o autor andou
bem; não impôs a sua opinião com a ênfase do magister
dixit; mostrou antes que havia apelação para outros
juízos mais autorizados pelo tempo; e, conhecendo a
pouca vulgaridade das obras clássicas da língua portuguesa, o custo dos livros, a dificuldade que teriam os
seus alunos em consultar todas as obras de que trata,
juntou alguns excertos, dando à sua obra um triplicado
valor.
O autor dividiu o seu curso em quarenta e três
lições, que abrangem seis épocas distintas. Em cada uma
dessas épocas trata das escolas que mais se assinalaram,
expõe os gêneros das composições mais em voga e suas
espécies, e fala de cada autor como seu representante.
A biografia figura a par da bibliografia; o retrato do
autor acompanha a exposição das suas obras; o aluno
adquire conhecimento tanto de um como de outras, sem
necessidade de recorrer a outros livros e jornais, tão
vários e tão custosos.
É, pois, o Curso Elementar de Literatura Nacional
do Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro
digno de todo o acolhimento; e até o presente os prelos
ainda não deram em nossa língua coisa mais completa
neste gênero e que, por um esforço digno de seu autor,
reúne às subdivisões dadas geralmente ao curso a escolha própria das seletas, a notícia das obras e seus
autores e a crítica dos literatos abalizados. É uma obra
que dispensa, com economia de tempo e despesa, o
trabalho de haver, de juntar, de consultar muitas obras,
podendo o autor dizer como Camões:
«
Aqui vereis presente
«Cousas que juntas se acham raramente!» (52) .
Não ficou circunscrito ao Brasil o êxito alcançado pelo
Curso Elementar de Literatura Nacional, pois que, à vista do
parecer de Rebelo da Silva e Antônio da Silva Túlio, deliberou
(32)

Revista Popular. Rio/tomo XVI. 1862, págs. 301/303.
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a Academia Real das Ciências de Lisboa agraciar o Cônego Fernandes Pinheiro com o diploma de sócio-correspondente estrangeiro .
Reza, assim, o parecer da douta Comissão:
«Em obediência às prescrições da classe examinamos
o Curso Elementar de Literatura Nacional composto pelo
professor do Colégio Imperial de Pedro II, no Brasil,
o Sr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
Se esta obra, pela sua índole peculiar, como compêndio, ainda não é o livro de que tanto carecem as
nossas letras, parece-nos todavia um dos escritos mais
completos e noticiosos, que saiu dos prelos brasileiros,
ou portugueses, nos últimos tempos. O autor soube
riscar o seu plano com afouteza e sem temeridade; e
nos lugares mais árduos ou escabrosos ostenta o juízo
sereno e perspicaz, e o conhecimento refletido do assunto,
essenciais à crítica imparcial e instruída. Dividindo a
História literária portuguesa em seis épocas, e caracterizando cada uma delas com os traços mais apropriados,
o Sr. Fernandes Pinheiro, simplificando o método, tornou
acessível aos alunos os temas de suas lições. O estilo
é sóbrio e fluente; e a exposição recomenda-se pela
clareza e propriedade dos termos, e pela lucidez e discernimento das opiniões. Poucos, no estreito espaço que
a obras desta natureza é dado percorrer, conseguiriam
igual triunfo, sobretudo em um ramo perigoso, no qual
o menor passo em falso ameaça de queda inevitável.
Em presença destas circunstâncias, que fora facílimo
desenvolver detidamente, entende a comissão que o
Curso, Elementar merece os louvores que a imprensa
lhe dedicou, e que o Sr. Pinheiro, pelo serviço valioso
prestado com ele aos progressos literários, está muito
no caso de ser pela Academia contemplado com o diploma de seu sócio-correspondente estrangeiro. — Lisboa,
28 de janeiro de 1864. — Luís Augusto Rebelo da Silva.
— Antônio da Silva Túlio» (53).
Não menos importante do que o Curso Elementar de Literatura Nacional é o Resumo de História Literária.
«Tanto o Curso Elementar de Literatura Nacional, que nada
tem de elementar, como o Resumo de História Literária, que nada
(53) Parecer publicado na sequnda edição do Curso Elementar de Li(era~
fura Nacional, Rio, 1883, págs. IX/X.
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tem de resumo, constituem os marcos iniciais do estudo da história
literária no Brasil» (54), declara Joaquim Ribeiro.
É comum situar-se a publicação desta última obra em 1872.
Eu mesmo, no Esboço Biobibliográ[ico Sobre o Cônego Fernandes
Pinheiro, incidi no equívoco por ter levado em conta algumas das
informações existentes, e interpretado, literalmente, estas palavras
do autor:

Respeitando os indivíduos, e acatando as suas opiniões, não renunciamos o direito de aquilatá-las pelo
crisol da nossa crítica.
Aceitamos e agradecemos conselhos e admoestacões,
firme porém no propósito de não entreter polêmicas,
nem repelir injúrias» (56).

«Resta-nos porém a grata consolação de havermos sido o
primeiro em trilhar semelhante vereda: assim como coube-nos
a honra de ter escrito, há dez anos (grifei), o primeiro Curso
Elementar de Literatura que possuiu a língua portuguesa» (55) .
Hoje estou certo de que o Resumo de História Literária foi
publicado em 1873, conforme referência expressa na página 480
do segundo tomo.
Explica o Cônego Fernandes Pinheiro:

Novamente, impõe-se o Cônego Fernandes Pinheiro como
precursor. Esparsos, incompletos, falhos, errados e, não raro,
desconhecidos eram os informes que, no Brasil e em Portugal,
havia das literaturas estrangeiras. Compreendendo a utiLdade e o
proveito que resultariam da sistematização de todos esses dados,
a ela se inclinou o fundador de nossa historiografia e crítica literárias, que, poliglota, dominou a matéria.
Despertaria, pois, o Resumo de História Literária entusiásticas saudações.
«A imprensa, apreciando esta nova obra, fê-lo de um modo
muito lisonjeiro para o Cônego Fernandes Pinheiro» (57), comenta Inocêncio.
Aclarando os motivos que o impeliram a denominar nossa
literatura — «luso-brásileira» — escreve Fernandes Pinheiro:

«Obrigado pelos deveres do magistério a estudar as
fontes da literatura nacional, concebemos a idéia da
obra, que ora submetemos à correção dos doutos.
Lançando rápido olhar sobre as literaturas estrangeiras, apreciamos perfunctòriamente as hebraica, grega,
latina, italiana, francesa, inglesa, alemã e espanhola;
que, mais ou menos, influíram para a formação, ou aperfeiçoamento da nossa.
Detivemo-nos mais na portuguesa, e passando à
luso-brasileira procuramos cuidadosamente seguir-lhe os
lineamentos, como que surpreendendo-a nos recônditos
arcanos do seu gênesis.
No desempenho do nosso plano é bem possível
que não tenhamos atingido o alvo; que numerosos sejam
os erros e omissões, involuntariamente cometidos; restanos porém a grata consolação de havermos sido o primeiro em trilhar semelhante vereda: assim como coubenos a honra de ter escrito, há dez anos, o primeiro Curso
Elementar de Literatura que possuiu a língua portuguesa.
Com franqueza e lealdade citamos os mananciais
onde fomos saciar a nossa sede de saber, e, como a
abelha, sugamos de todas as flores o suco que mais
nos aprouve.
(54) As Antecipações do Cônego Fernandes Pinheiro. Estudo a ser
publicado na Rev. do Insf. Hist. e Geog. Brás.
(55)

Resumo de História Literária, I, Rio, 1873, pág. 7.

«A epígrafe que adotamos manifesta a toda a luz
nosso modo de sentir na debatida questão da nacionalidade literária que alguns eruditos quiseram atribuir aos
escritores brasileiros. Havendo lido e meditado no que
a tal respeito disseram os senhores Magalhães, Varnhagen, Pereira da Silva, Abreu e Lima, Gama e Castro,
Santiago, Norberto, Alencar, e outros, chegamos à
íntima convicção de que — a nossa literatura é um garfo
do tronco português, um ângulo que se afasta do seu
vértice, à proporção que se distancia a época do descobrimento e colonização, e pela força das causas que
modificam a índole e os costumes dos dois povos coirmãos. Em vez de entrar no pleito, onde nada de novo
poderíamos ajuntar ao que tão luminosamente foi alegado
pró e contra, preferimos demonstrar praticamente a nossa
opinião bosquejándo a história dessa literatura, desde
a aurora da sua aparição até o momento em que estas
linhas traçamos. Dividi-la-emos em três períodos, a

(56) Op. cit.. I, pág. 7.
(57)
pág. 29.

Dicionário Bibliográfico Português, Tomo décimo segundo. 1884,
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saber: o da formação (séculos XVI-XVII), o do de~
senvolvimento (século XVIII) e o da reforma (século XIX)» ( 5 8 ) .
Considerando essa divisão da nossa literatura reconhece-lhe
Sílvio Romero a superioridade sobre a estabelecida por Ferdinand
Wolf, em Lê Brésil Littéraire. Proclama, porém, que o autor
«deixou-se evidentemente iludir pela separação' material dos séculos, sem atendet que o andar das idéias e doutrinas não obedece
o mais das vezes às marcações exteriores do tempo» (59) . (Grifei).
Desde que se omite a ressalva do Cônego Fernandes Pinheiro,
acho-me na contingência de reproduzi-la textualmente:
«Adotando a divisão por períodos literários na ordem
dos séculos, não desconhecemos a incongruência de
semelhante classificação, visto' como prolongam~se indeterminadamente no seguinte as idéias dominantes no
anterior, não se sabendo ao certo quando acabam as
antigas, nem se podendo fixar o ponto de partida das
Inovas idéias» ( 6 0 ) . (Grifei).
Nessas condições, sente-se que a crítica feita por Sílvio
Romero não passa de uma simples repetição da ressalva constante do Resumo de História* Literária,.
Aliás, apressa-se o Cônego Fernandes Pinheiro em justificar a sua preferência pelo critério que adota, por causa da
deficiência de melhor método (61).
Sem dúvida, influiu esse critério de divisão da literatura em
muitas das outras apresentadas, posteriormente, inclusive no de
Sílvio Romero, José Veríssimo, Ronald de Carvalho e Artur
Mota, como sustenta Alceu Amoroso Lima (62).
Em carta ao Cônego Fernandes Pinheiro, felicita-o José
Feliciano de Castilho, pela publicação do Resumo de História
Literária-.
«Exmo. Sr. Cônego J. C. Fernandes Pinheiro
Agradeço cordialmente a V. Excia. o valioso mimo
do seu Resumo de História Literária que acabo de ler
atentamente, com muita satisfação. Se todo o Magistério
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

Resumo de História Literária, II, Rio, 1873, pág. 293.
Livro do Centenário, 1900, I, vol., III, pág. 4.
Resumo de História Literária, II, Rio. 1873, págs. 418/419.
Op. cif., II, pág. 419.
Introdução à Literatura Brasileira, Rio, 1956, págs. 77, 83 e 84,

*~>J*stl0&tf
oí

^tf/críàiótte/i-^

f£í>

'Jfa^ftMf

A f*>, .A •*" •*•& ^n*

/*

40$. jtâiSívt*

, «Vw

<v A síausf*

<*í-i«áM/etí6et>-'.
!&&<csrs • . . ^fíc

*'fi/í-ítái>'ií,At£em

v

JM£

é*fa

•á&f*&

fffa

ffít£f?/aíé?£

./itfS'

íUeitft

/l e <#f r&nw • fff

Ád<*t4j .
*£t'á*£t'íJb

**&(& y

súiry?

•'éWl/t&sr&e'

/jtt**

-&!»n,,

yrfíC^X^ÍyV ^ZtSJsL-

st •%&'>t*t'íi **&&£?& ••i'4t>t£t.'.

./i('/>t%rM<& '"

f

<-' ••f* S&HV -víta *>ewp;

'.•dê,1
#/<*i Mssea
t>ft.tft)<fCAI<<t->»
fí*'ítAa> . /í&
'

-* ^íJMtxt

íff

Stffftíiífl>

A, St*4-/aíl,
f

&^

.tftnafsí

f

*ffff«,
<7Í

y/

t

gM*'' /« /f*'"Me»- --CÍ tf? fy>'<!'
'

ei&MfSsttiriij

S

/

y

X

.tttti t &r*a<'trfíl.

ft

fj3fSrf'f,t,(^

^ /"*& -siáLjZíkdÚfo -

— 205 —

compreendesse os seus deveres como V. Excia., a ciência marcharia entre nós a passos agigantados, e os
prelos do nosso idioma honrariam as nossas pátrias. . .
sé, é que, em matéria literária, não é mais próprio singularizar este plural. Já o seu Curso de Literatura lhe
havia coligido valiosos subsídios para esta importante
obra; mas a águia lançou vistas por mais largo horizonte,
e o l 9 tomo veio servir de complemento a um estudo
geral, comparativo e utilíssimo. Os próprios que, uma
ou outra vez, discordarem de algumas idéias, serão obrigados a prestar-lhe a justiça de que a pena de V. Excia.
é sempre sincera, ilustrada, leal, benévola, predicados
estes q. a tornam inexcedivelmente simpática.
Continue V. Excia., como Mestre, a doutrinar-nos,
e permita que na turba dos seus admiradores continue
alistado quem é, com elevada consideração,
De V. Excia.
colega resp.BO obr.
J.F. de Castilho»
Rio, 19 outubro 1873.
Também Inocêncio, em artigo dedicado ao Cônego Fernandes
Pinheiro, diz do Resumo de História Literária:
«Neste, como em todos os seus trabalhos de índole
semelhante ou análoga, o Sr. Dr. Fernandes Pinheiro
mostra-se crítico atilado e imparcial nos seus juízos,
ainda que mais propenso ao louvor que à censura; mas
sempre superior às preocupações e preconceitos de que
mal podem despir-se a maior parte dos seus patrícios,
descambando em agras declamações quando têm de referir-se ao regime dos tempos coloniais. O Sr. Pinheiro
sabe fazer justiça a todos» (63) .
Protesta José Veríssimo, na História da Literatura Brasileira (64), que a crítica, no Brasil, nasceu com as academias
literárias do século XVIII.
Nada mais disparatado. Como qualificar de crítica o acervo
de elogios desmesurados, pomposos, adulatórios, ridículos até, com
que os supostos críticos daquelas academias brindavam os trabalhos sujeitos à sua apreciação ?
(63)
pág. 29.
(64)

Dicionário Bibliográfico Português, décimo-segundo volume, 1884,
Op. cri., 1.° milheiro, 1916, pág. 404.
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Compôs José Pires de Carvalho e Albuquerque '"a Academia
Brasílica dos Renascidos, um poema em homenagem à Santíssima
Virgem, do qual seleciono duas estrofes:

desde a Conceição até a Assunção, recheado de alegorias de péssimo gosto e entretecido de antíteses e trocadilhos» (67).
É a crítica literária, no Brasil, produto do Romantismo.
Nasce, então, se propaga, vacilante ainda, para, enfim, se estruturar, já agora sistematizada, no ÇÍTXSO Elementar de Literatura
Nacional, do Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.

«Foi a mãe do pecado enriquecida
De graça original: logo era justo
Que a Mãe da graça fosse concebida
Em toda a graça, isenta a todo o susto,
E se quem causa a culpa, prevenida
Foi de graça, como vemos
Antecipadas tem da graça extremos.

«Destarte, assevera Celso Vieira, para a história
das letras do Brasil, colônia, reino, império, tivemos nele
o precursor de estudos laboriosos, dificilmente realizáveis
nos meados do século XIX, considerando-se a difusão
do material, a incerteza das fontes remotíssimas, a escassez de seguros dados cronológicos ou informativos.
Redobraram tamanhas dificuldades por haver o autor,
compendiando seis épocas (1HO-1826.. . ) , abreviado os
ciclos da literatura portuguesa em todos os gêneros.
Desde as origens seiscentistas, reconstitui-lhe o desenvolvimento, em síntese, filiando na vetustez dessas letras
a nossa infância literária, cujas formas ou tendências,
ainda mal definidas, remontavam às fontes lusitanas,
mas delas se desprendiam agora, nacionalizadas» (68).

«O nome de Joaquim interpretado
Foi graça, o qual foi Pai desta Senhora,
Também de Ana o nome celebrado
Foi graça, que foi Mãe da bela Aurora.
É logo por discurso bem formado
Em graça à Conceição que a igreja adora;
Pois quem de dois princípios vem de graça
Não se concebe na fatal desgraça» (65).
Bem ilustra a qualidade da «crítica» realizada nas academias do século XVIII, o seguinte parecer, lavrado por João
Ferreira Bittencourt e Sá, ao considerar a referida versalhada:
« . . . contém em si matérias tão sublimes e cantos
tão suaves,' diz ele, que parece ser todo inspirado do
céu, ainda que organizado na terra.
É tão sublime a musa do nosso acadêmico que a
sair do eminente cume do Parnaso, só passaria, como
passou, ao mais elevado ápice do Olimpo. Feliz idéia,
divino furor, soberana inspiração, que de todo se emprega em formar harmoniosos cantos que mais parecem
angélicos do que humanos!» (66).
Severo e justo, divergindo desse parecer, que condiz com
o espírito de lisonja imperante nas academias do século XVIII,
afirma o Cônego Fernandes Pinheiro:
«O poema que servia de assunto a tão bombásticos elogios
não passa de uma insulsa narrativa da vida da Virgem Santíssima
(65) Cônego Fernandes Pinheiro, A Academia Brasítica doa Renascidos,
In Estados Históricos, II, Rio. 1876, págs. 282/283.
(66) Op. cií., II. pág. 281/282.

Qual o conceito que forma o Cônego Fernandes Pinheiro da
crítica literária ? Acha-se a melhor resposta nas Postilas de Retórica e Poética, que organizou para os seus discípulos do Imperial Colégio de Pedro II (Vide Apêndice VIU).
O conceito de crítica literária firmado pelo Cônego Fernandes Pinheiro, e copiado, sem a devida menção, pelo ilustre
e saudoso Professor José Ventura Boscoli (69), traduz o elevado
prisma sob o qual o fundador de nossa historiografia e crítica
literárias encara a matéria.
Conquanto inclua o Cônego Fernandes Pinheiro entre os
«cultores de subido mérito» (70) da crítica literária, nenhuma
referência especial às suas obras faz o citado Professor José
Ventura Boscoli, embora transcreva, em suas Lições de Literatura
Brasileira (1912), trechos e trechos do Curso Elementar de Literatura Nacional (1862), das Postilas de Retórica, e Poética (1872)
e do Resumo de História Literária (1873) (71) .
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
Pavor do

Op. cit., II, pág. 282.
Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 9-1-1955.
Lições de Literatura Brasileira, Niterói, 1912, págs. 16/18.
Op. cit., pág. 256.
Vide Mário Portugal Fernandes Pinheiro, Outras Reivindicações a
Cônego Fernandes Pinheiro. Rio, 1956, pâgs. 16/22.
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«A nosso ver, observa o Professor José Gonçalves Villanova,
essa é a consagração definitiva e a prova irrefutável da importância e influência da obra do Cônego Fernandes Pinheiro:
cinqüenta anos depois foi servilmente plagiado por um professor
famoso» ( 7 2 ) .
Passo agora a examinar o procedimento de outros autores
em relação ao fundador de nossa historiografia e crítica literárias.
Sílvio Romero, José Veríssimo e Ronald de Carvalho praticam deploráveis injustiças. Foram os principais causadores do
silêncio que, durante muito tempo, se fez em torno dos méritos
do Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Refutarei
aquelas injustiças que me parecem mais graves a fim de evidenciar,
à luz da razão e da verdade, a improcedência das apreciações que
fazem, e a posição ingrata, insustentável, em que se colocam.
Na História da Literatura Brasileira (73), informa Sílvio
Romero:

maria, mais tarde, Sílvio Romero, a gloriosa prioridade de apresentar «um quadro mais ou menos inteiro de nossa literatura»
Pertence essa primazia ao Cônego Fernandes Pinheiro, com
a publicação, em 1862, cio Curso Elementar de Literatura Nacional.
Injusto é ainda Sílvio Romero, quando declara:

«O livro de Ferdinand Wolf, Lê Brésil Littéraire
(1863), tem sido, e continua a ser com razão, o nosso
oráculo na matéria; porque é único em seu gênero. O
escritor austríaco foi o primeiro a fazer um quadro mais
ou menos inteiro de nossa literatura, quadro pálido e
incorreto, é certo, mas que se impõe, por estar no singular. E já lá vão mais de vinte anos que o livro foi
publicado, e ainda hoje é o compêndio oficial de nossos
cursos!
Antes de Ferdinand Wolf ainda a estrangeiros coube
a tarefa de traçar as primeiras noticias de nossas letras».
Pela análise do articulado, percebe-se, incohtinenti, a preocupação de omitir o nome do Cônego Fernandes Pinheiro. Foi
Xe Brésil Littéraire (1863) publicado após o Curso Elementar de
Literatura Nacional (1862), circunstância que Sílvio Romero bem
conhecia, porquanto, na própria História da Literatura Brasileira,
assinala, com fidelidade, a data da publicação de ambos (74) .
Destarte, não era o livro do escritor austríaco o único existente até aquela época. Nem coube a Ferdinand Wolf, «tão
pouco conhecedor de nossa vida espiritual» (75), como afir(72) Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro.
In Jornal do Comércio. Rio, 8-1-1956.
(73) Op. c/f., 1." ed., 1888, I, págs. 3/4.
(74) Op. c/f., I. pãgs. 3 e 5.
(75) Historia da Literatura Brasileira, 3." ed., tomo primeiro, Rio, 1943,
;pág. 302.

«A autores nacionais só devemos alguns ligeiros ensaios,
pequenas monografias, noções destacadas de uma ou outra época
de nossa literatura, ou análise por acaso de algum escritor predileto.
«Os principais dentre eles vêm a ser
Fernandes Pinheiro — Discurso Sobre a Poesia Religiosa em, Geral e em
Particular no Brasil, na tradução de Job por Elói Otôni (1852),
e também no Curso; Elementar de Literatura Nacional (1862)
(grifei) e no Resumo de História Literária (1872) (síc) (76).
Não cabem semelhantes classificações ao Curso Elementar
de Literatura Nacional nem ao Resumo de História Literária.
Em ambos, empreende o autor um estudo sistemático' e continuado
de nossa literatura, do século XVI ao XIX.
Embora antecedam aos livros do Cônego Fernandes Pinheiro,
não são as obras de Friedrich Bouterwek, Simonde de Sismondi
e Ferdinand Denis •—• histórias — da literatura brasileira, como
admite Otto Maria Carpeaux, na Pequena Bibliografia Crítica
da Literatura Brasileira. ( 7 7 ) . Representam apenas, na opinião
de todos os nossos críticos, deficientes subsídios ao estudo da
literatura pátria.
«Esses livros — escreve o Professor José Gonçalves
Villanova — trataram especialmente da literatura de
Portugal e só secundariamente, e mesmo assim com
muitas lacunas, tratavam de alguns poetas brasileiros.
Por esses motivos — língua estranha e insuficiência com
que tratavam de nossa literatura, até então colonial — de
maneira alguma, poderiam ser usados em nossas escolas» (78) .
É de se notar que Lê Brésil Littéraire, de Ferdinand Wolf
— escrito em francês, sem quaisquer intenções didáticas e manifestamente desajustado ao programa de ensino — não poderia
(76) Op. c/f., I, págs. 4 e 5. O Resumo é de 1873.
(77) Op. c/f., 2." ed., 1955, pág. 21.
(78) Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro,
In Jornal do Comércio, Rio, 8-1-1956.
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jamais ter sido o «compêndio oficial de nossos cursos», como
declara Sílvio Romero.
Na verdade, compêndios oficiais de nossos cursos foram o
Curso Elementar de Literatura Nacional e o Resumo de Hisrtória Literária, circunstância que Carlos de Laet deixa subentendida ino artigo intitulado Ensino Oficial da Literatura (Breve e
Curioso Resumo do Ensino da Literatura no Colégio de
Pedro II) ( 7 9 ) :
«Quando por lá passou o octogenário que escreve
estas linhas, afirma, o alto ensino literário constituía o
objeto de duas cadeiras: uma, a de retórica e poética, no
6° ano do curso; e outra, a de literatura nacional, no
7° ano — confiadas ambas ao Cônego Dr. Fernandes
Pinheiro.
Mais tarde foi criada, e com toda razão, a docência
de literatura geral, e para esta disciplina, como já o havia
feito para a literatura nacional, escreveu o doutíssimo
professor um extenso compêndio. . .» .
Realmente, se o ensino oficial da literatura era ministrado
pelo «doutíssimo professor» (80), catedrático do imperial Colégio de Pedro II, e se os seus livros foram elaborados tendo em
vista o programa oficial de ensino, «com notícias e citações sempre
exatas e graduadas para a capacidade de compreensão dos
alunos» ( 8 1 ) , por que atribuir-se a Lê Brésil Litléraire o caráter
de compêndio oficial de 'nossos cursos ?
Em suma: não assiste razão a Sílvio Romero quando:
l 9 ) afirma que Lê Brésil Littéraire (1863), de Ferdinancí
Wolf, estava no singular, porquanto já haviam sido publicados,
além de outras obras, o Curso Elementar de Literatura Nacional
(1862) e o Resumo de História Literária (1873);
2°) considera que o escritor austríaco foi o primeiro a fazer
um quadro mais ou menos inteiro de nossa literatura;
3°) atribui a Lê Brésil Littéraire o caráter de compêndio
oficial de nossos cursos;
(79) O Frade Estrangeiro e Ouíros Escritos, Organização de Múcio
Leão, Rio, 1953, pág. 224.
(80) Loc. cit.
(81) José Gonçalves Villanova, Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro, In Jornal do Comércio. Rio, 8-1-1956.
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4") declara que antes de Ferdinand Wolf, ainda a estrangeiros coube a tarefa de tnacar as primeiras notícias de nossas
letras;
5'!) inclui os supracitados livros do Cônego Fernandes Pinheiro entre os trabalhos que enumera como ligeiros ensaios, pequenas monografias^ noções destacadas de uma ou outra época
de nossa literatura, ou análise por acaso de algum escritor predileto .
Defende Sílvio Romero, em 1888, a possibilidade de se escrever a história da literatura pátria sem «recorrer nunca» (82)
às publicações de seu antecessor.
Mais uma vez, não tem razão o erudito crítico. Sobrepõe-se a parcialidade à evidência dos fatos.
As primeiras e pálidas notícias a respeito das academias
literárias do século XVIII foram prestadas por José Feliciano
Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, cabendo ao
Cônego, seu sobrinho, ampliá-las consideravelmente, por ter obtido
a necessária documentação, e traçar, no tocante àquelas academias,
que floresceram na Bahia, dois estudos básicos: — A Academia
Brasílica dos Esquecidos (83) e a A Academia Brasílica dos
Renascidos (84).
«E já que falamos de estudos sérios, observa o Professor
José Gonçalves Villanova, não podemos esquecer que, tendo em
vista a probidade das pesquisas e o valor da documentação reunida, é o Cônego Fernandes Pinheiro o autor do melhor estudo
feito até o presente sobre a Academia Brasílica dos Esquecidos
e a Academia Brasílica dos Renascidos, estudo de que tanto
serviram os seus sucessores sem o citarem» (85) .
Nesse número, como demonstrarei, inclui-se o próprio Sílvio
Romero.
Após informar que os principais poetas do século- XVIII
pertenciam à Academia Brasilica dos Esquecidos, conclui:
«Os escritos desta gente quase todos se perderam, e os
que de alguns chegaram até nós, são tão insignificantes, tão
chochos, tão imprestáveis, que só o gosto de encher papel poderá
(82) História da Literatura Brasileira, II, Rio, 1888, pág. 777.
(83) Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 31, II, 1868, págs. 5/32;
1
Estudos Históricos, II, Rio, 1876, págs. 235/270.
(84) Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 32, II, 1869, págs. 53/70;
Estudos Históricos, II, Rio, 1876, págs. 273/296.
(85) Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro,
In f ornai do Comércio, Rio, 8-1-1956.
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justificar qualquer despesa de considerações a seu respeito. É
tarefa que deixo de boa mente a qualquer homem-traça que por
aí deseje desencavar do pó das bibliotecas velhos manuscritos c
regalar com eles o nosso tempo de curiosos enfastiados» (86) .
Salienta ainda que «os arguciosos de hoje desdenham do fato,
por julgarem-no através de algumas amostras de versos deploráveis que chegaram até nós saídos da sociedade dos Esque-.
cidos
» (87).
Ora, se Sílvio Romero sabia que aqueles acadêmicos compuseram «versos deploráveis» deveria tê-los lido e, portanto,
recorreu ao estudo do Cônego Fernandes Pinheiro, úinico lugar
onde encontraria as transcrições de que se valeu para assentar o
seu juízo. Se sabia, igualmente, que os principais poetas do século XVIII pertenciam à Academia Brasílica dos Esquecidos,
não poderia deixar, também, de ter recorrido ao estudo do Cônego
Fernandes Pinheiro, que contém, em apêndice, a relação completa
dos nomes dos acadêmicos, única publicada até então.
Não compreendo, porém, que, protestando contra os que
desdenham de «fato altamente significativo» (88), declare que
«só o gosto de encher papel poderá justificar qualquer despesa
de consideração», no que concerne aos trabalhos produzidos naquela Academia.
É preciso sublinhar que um «fato altamente significativo» na
história de nossas letras merece ser encarado em todos os seus
aspectos. Assim procedeu o Cônego Fernandes Pinheiro, ao tratar
das academias do século XVIII.
Evidenciadas as contradições de Sílvio Romero, espírito brilhante, mas sensivelmente contraditório e apaixonado, anoto a
analogia existente entre estas frases: refere-se êlé ao lazer que
tinham as altas classes pana o cultivo das letras (89), e o Cônego Fernandes Pinheiro, aos homens que consagraram seus lazeres ao cultivo da inteligência (90) . No caso, a memória de Sílvio
Romero o trai, pois que a semelhança entre as duas frases está
a denunciar a leitura atenta do trabalho de Fernandes Pinheiro.
Também o critério de divisão da literatura brasileira, estabelecido pelo Cônego no Resumo de História Literária, influiu
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
1876, pág.

História da Literatura Brasileira, I, 1888, pág. 189.
Op. cíí.. I, pág. 188.
Op. cri., I. pág. 188.
Op. cit.. I, pág. 188.
A Academia Brasííica dos Esquecidos, In Estudos Históricos, II, Rio,
270.

— 213 —

no de Sílvio Romero, como declara Alceu Amoroso Lima (91),
prova notória de que também a essa obra recorreu o autor da
História da Literatura Brasileira.
Causa-me a mais profunda estranheza que se afirme, em
1888, a possibilidade de se empreender a história das letras pátrias
sem recorrer nunca às publicações de Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro, pois representavam elas imprescindível guia para os
estudos subseqüentes, continuando, até a presente data, a constituir fontes de grande proveito.
Assevera Sílvio Romero, sempre parcial, sempre apaixonado,
que o Cônego Fernandes Pinheiro hão possuía «qualquer talento
analítico» (92) . Contudo, está a capacidade de análise deste
escritor presente no Curso Elementar ide Literatura Nacional e
no Resumo de História Literária, que, segundo Joaquim Ribeiro,
encerram, «não raro, observações valiosas» (93) .
Elogiando a crítica da obra de Antônio José, feita por
Ferdihand Wolf, reconhece Sílvio Romero, implicitamente, o talento analítico do Cônego Fernandes Pinheiro.
É o que provarei a seguir.
Entende Sílvio Romero que o autor de Lê Brésil Littéraire
«estuda com grande habilidade o caráter dramático do poeta,
gabando, sobretudo, o seu chiste vigoroso, suas idéias picantes,
e sua habilidade na invenção dos enredosi» (94) .
Acontece apenas que tais circunstâncias foram ventiladas no
Curso Elementar de Literatura Nacional; conseqüentemente, antes
de Ferdinand Wolf, analisou o Cônego Fernandes Pinheiro, com
grande habilidade, a obra de Antônio José.
Registro a primeira observação: o chiste vigoroso.
Em seu mencionado Curso, ressalta o fundador de nossa
historiografia e crítica literárias que nas peças de Antônio José
há sempre «um criado vivo e espirituoso» (95), e que suas
«argúcias e chistes distraem o auditório» (96) .
E adiante:
«chistoso é o testamento do dito Sancho Pansa ditado a um almocreve que fazia as vezes de tabelião» (97) .
(91) Introdução à Literatura Brasileira, Rio, 1956, págs. 77 e 78.
(92) História da Literatura Brasileira, Rio, 1888, II, pág. 789.
(93) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil,
In Jornal do Comércio. Rio, 6-3-1955.
(94) História da Literatura Brasileira, Rio, 1888, I, pág. 195.
(95) Op. cit., l," ed., 1862, pág. 442.
(96)

Op. c/f., pág. 442.

(97)

Op. cit., pág. 444.
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Em seguida, consigno a observação relativa à habilidade na
invenção dos enredos.
No Curso Elemí\itar de Literatura Nacional, escreve o Cônego Fernandes Pinheiro:
«Ninguém mais do que Antônio José aproximou-se a Àristófanes pela originalidade da invenção
» (98). E além:
«Na escolha dos assuntos, na invenção e urdidura do enredo,
no embate das paixões, e na feliz e natural peripécia hão conhece
Antônio José rival na literatura portuguesa» (99) .
Por fim, o que se relaciona ao sabor popular da vítima do
nefando Tribunal da Inquisição.
«Escrevendo para o povo •— afirma o Cônego Fernandes
Pinheiro —- acomodava à sua compreensão a linguagem dos
personagens, graduando-a contudo seguindo a sua classe e condição» (100).
Ora, se a crítica de Ferdinand Wolf, quando distingue o
sabor popular das composições de Antônio José, é profunda e
exatíssima (101), como julga Sílvio Romero, profunda e exa~
tíssima não poderá deixar de ser a anterior e idêntica crítica do
Cônego Fernandes Pinheiro, que deveria, para Sílvio, ter possuído
talento analítico.
Com perceptível interesse de apoucar o seu antecessor, assegura o autor da História da Literatura Brasileira:
«O Cônego Fernandes Pinheiro disse uma vez que os Cânticos Fúnebres de Magalhães são superiores às Contemplações
de Hugo. Eu não conheço uma igual heresia em crítica literária» (102) .
Onde descobriu Sílvio Romero a heresia citada ?
Nos escritos do Cônego Fernandes Pinheiro, não a encontrei.
A propósito, confirma Múcio Leão:
«Pelo meu lado, não me lembro também de ter lido, quando
andei estudando as obras de Fernandes Pinheiro, essa descarada
heresia literária» (103).
(98) Op. cit., pág. 441.
,(99) Op. cit., pág. 442.
(100) Op. cit., pág. 442.
(101)

História da Literatura Brasileira, Rio, 1888, I, pág.

(102)

Op. cit., 1888, II, pág. 877.

196.

(103)

O Cônego Fernandes Pinheiro, In Jornal do Brasil, Rio, 27-2-1954.

Ao proceder, nessa mesma História da Literatura Brasileira,
à apologia de Tobias Barreto, diz Sílvio Romero:
«A crítica-ciência, pois, não nasceu no Rio com a retórica
do Cônego Pinheiro» (104) .
Cumpre notar, de início, que essa crítica-ciência, que defende,
não era — nem poderia ser — a crítica-ciência, tal como é
entendida nos dias de hoje. Inspirada no positivismo da época,
está a primeira «inteiramente superada nos seus exageros historicisías Q sociologistas e no seu errôneo ponto-de-vista filosófico» (105), como entende Afrânio Coutinho.
Aclarado esse ponto, procurarei perquirir o sentido daquela
frase de Sílvio Romero:
«A crítica-ciência, pois, não nasceu no Rio com a retórica
do Cônego Pinheiro».
Dessa asserção deduz-se, em raciocínio a contrario sensu,
que outro tipo de crítica com ele houvesse nascido. Se, porventura,
não tivesse Sílvio' Romero a convicção de que a crítica, diversa
da «crítica-ciência», que exalta, surgiu, entre nós, com o Cônego
não restringiria sua declaração à essa «crítica-ciência»; escreveria,
tão-somente, que a crítica não nasceu com Fernandes Pinheiro.
E mais: tanto nele enxergava o iniciador da crítica que é o seu
nome — exclusivamente o seu nome - - que aparece no trecho
citado:
«A crítica-ciência, pois, não nasceu no Rio com a retórica
do Cônego Pinheiro».
Certo é que Sílvio Romero, pugnando por uma «crítica-ciência»,
pretendeu, fiel aos cânones da corrente a que se filiou, promover
a ruína da crítica romântica. Para isso, urgia vibrar acerbos golpes
contra o seu representante máximo no Brasil. Daí, em parte, o
azedume de seus conceitos em relação ao Cônego Fernandes
Pinheiro.
Também a precedência deste escritor nos estudos de história
e crítica literárias concorreu para despertar a animosidade do
autor da História da Literatura Brasileira porque, como bem ressalta Joaquim Ribeiro, Sílvio Romero «nunca desejava reconhecer
precursores de valor nos setores culturais em que pretendia levar
a efeito inovações» (106).
(104) Op. cit., 2." ed., II, Rio, 1903, pág. 474.
(105) Correntes Cruzadas, Rio, 1953, pág. 66.
(106) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil,
In Jornal do Comércio, Rio, 6-3-1955.
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Cáustica Sílvio Romero o emprego da retórica, nos livros
do Cônego Fernandes Pinheiro. Retórica e crítica não se confundem. Mas, por quanto tempo se aplicaram regras de retórica
nas, apreciações críticas ? É melhor invocar, para responder à
pergunta que formulei, a autoridade do próprio Sílvio Romero:
«Nos primeiros dias do século XIX, com Stáel e
Chateaubriand, e, mais tarde, com Villemain, Guizot e
Cousin — afirma — os ensinamentos e tradições da
retórica, da poética e da gramática alargam-se pelo
estudo comparativo das letras estrangeiras e se deixam
•substituir em parte pela história. Mas as velhas tendências lá estão no fundo: ha critica perdura o vêzo
de a confundir com a arte de bem dizer, de bem escrever,
de bem falar, de bem aplicar as regras, de bem imitar
os modelos.
A roupagem histórica não chega para ocultar o
íntimo das cousas para quem sabe ver claro.
A crítica, na Europa toda, e nomeadamente em
França, até Villemain, não passou essencialmente de uma
prolação dos ensinamentos da velha poética e da velha
retórica, modificados, ampliados por considerações histórico-sociais, neste ou naquele ponto, conforme o temperamento dos autores» (107).
Pergunto eu: deve-se desprezar a enorme influência que
exerceram todos esses escritores europeus na crítica literária ?
Pode-se, dentro do panorama nacional, argüir o Cônego Fernandes Pinheiro de anacrônico porque são vislumbrados na sua
crítica ensinamentos de retórica e poética ?
Admite Silvio Romero que estes subsistem na crítica de
grandes pensadores europeus do século XIX. Logo, se na do
Cônego Fernandes Pinheiro — que escreveu nos meados desse
século — a retórica e a poética ainda subsistem, nada mais
natural. Acresce que era Fernandes Pinheiro professor catedrático de Retórica e Poética do Imperial Colégk> de Pedro II,
fato que atesta não apenas a especialização do Cônego nessas
disciplinas, mas, também, a atenção1 que mereciam, a ponto de
constituírem uma das cadeiras do colégio padrão.
Seguia o fundador de nossa historiografia e crítica literárias
«uma conceituação de crítica que em nada fica a dever aos mais
(107)
pág. 321.

História da Literatura Brasileira, 3." ed., tomo primeiro, 1943,
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adiantados doutrinadores críticos do seu tempo, sobretudo no
Brasil» (108), proclama Virgínia Cortes de Lacerda.
Sustenta Silvio Romero, para dizer que a «crítica-ciência»
não surgiu com o Cônego Fernandes Pinheiro, que «no Rio de
janeiro só de 1874 em diante é que pela vez primeira os nomes
de Darwin e Comte foram conscientemente pronunciados em
público em conferências e escritos, quando em Pernambuco eram
de vulgar notícia entre os moços de talento desde Í869». Em nota,
informa: «As primeiras exibições sobre Darwin foram no Rio
de Janeiro as conferências do Dr. Miranda de Azevedo em 1875,
aparecidas depois em folhetos. Sobre Comte, os artigos do
Sr. Miguel Lemos, a datar de 1874, e publicadas em cpúsculo
em 1877» (109).
Convém ponderar que, baseados em outras doutrinas filosóficas ainda hoje válidas (enquanto as seguidas por Sílvio Romero já passaram de moda), antecedem o Curso Elementar de
Literatura Nacional (1862) e o Resumo de História Literária
(1873) às datas indicadas.
Seja-me lícito confirmar neste estudo o que sustentei no
Esboço Biobibliográfico Sobre o Cônego Fernandes Pinheiro: mostra-se Sílvio Romero, na História da Literatura Brasileira, «irritado
contra os seus predecessores, na preocupação em que estava de
desprezar todo o pensamento antigo, na presunção e vaidade
de representar o saber moderno, a concepção filosófica que, de
todas as maneiras, dizia estar ignorada. Daí a sua condenação
de ignorantes, proferida a cada passo» (110) .
Iludia-se, porém, o crítico. Justamente vários defeitos da
obra de Sílvio Romero resultam de suas «vistas filosóficas».
«Reconhecemos em Sílvio Romero — confessa o
Padre Leonel Franca — algum talento, atividade literária incansável, fecunda e precipitada por excesso de
operosidade, certa versatilidade de engenho aplicada a
variados ramos do conhecimento, mas não hesitamos em
declará-lo pensador medíocre, e sua obra filosófica, de
influência desastrada. Ressentern-se os seus escritos de
todos os defeitos de um autodidata: desorientação de
idéias, ausência de princípios sólidos, de demonstrações
seguras, de convicções pessoais fundamentadas. Sua erudição filosófica é muito limitada e unilateral («einseiíig»,
(108) Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes
Pinheiro. In JornaVdo Comércio, Rio, 7-10-1956.
(109) História da Literatura Brasileira, 2." e d . t II, 1903, pág. 474.
(110) Rev. do Insi. Hist. e Geog. Brás., vol. 217, 1952, pág. 121.
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como diriam os alemães); cinge-se ao conhecimento dos
autores materialistas, positivistas e evolucionistas do
século XIX. Entre esses, o tempo parece ter sido o
critério principal de suas preferências. Daí erros grosseiros na apreciação dos homens e das idéias do passado. Numa palavra, no tempestuoso mar das opiniões
modernas, Sílvio Romero foi um barco sem leme e sem
bússola» (111) .
Durante o. Império mourejava, no Rio de Janeiro, o principal
núcleo cultural do País — o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Na capital residiam as figuras mais representativas
de nossa intelectualidade. Em virtude da má recepção que teve
ao chegar à Corte — sua «velha inimiga» (112), como nô-Io
declara — quis Sílvio Romero enaltecer os escritores provincianos,
muitos dos quais de inegável valor, em detrimento daqueles sustentãculos da cultura nacional. O provincialisrao ofuscou-lhe a razão.
Não conseguindo sufocar o seu descontentamento, exprime-o em
palavras repassadas de revolta e azedume, assegurando:
«Os homens que no Brasil se hão ilustrado por algum mérito
do espírito nada deveram à corte» (113).
Então, refere-se agressivamente a Varnhagen («aristocrata
e medíocre») (114), ao Visconde de Taunay («senador áulico») (115) a Machado de Assis, a Joaquim Nabuco, a Francisco Otaviano, a Capistrano de Abreu...
Quem semeia ventos, colhe tempestades, diz o prolóquio.
Vozes autorizadas erguem-se em protesto contra as injustiças
de Sílvio Romero. Assim, sob o pseudônimo de Labieno, afirma
o Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira:

pelo talento. Tem sido este o processo do Sr. Romero,
como homem, que pretende ser de letras.
Cumpre, no entanto, reconhecer (é uma homenagem
à verdade) que a picareta do Sr. Romero ainda não
demoliu, não aluiu, nem diminuiu uma só reputação literária, uma só reputação científica.
Pode dizer-se dele o que o poeta disse de outro
farfante:
«Tous ccux que vous avez tués, se portent
bien?> ( 1 1 6 ) .
Os escritos dos provincianos, em prosa ou verso, não foram
louvados apenas por Sílvio Romero, conforme queria ele que se
acreditasse. Antes, também os exaltou o Cônego Fernandes
Pinheiro. Servirá de testemunho a seguinte carta de Bernardo
Guimarães, encontrada na Secção de Manuscritos da Biblioteca
Nacional:
«limo. Sr. Cônego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro.
Ouro Preto, 5 de julho de 1872.
Como moro em um retiro afastado da cidade, e
não sou assinante do J . do Comjmercío nern do Correio
do Brasil, há poucos dias é que tive o prazer de ler
üiaquele jornal o belo artigo, em que V.S. com sua
crítica esclarecida éiprecia tão vantajosamente o meu romance — O Garimpeiro — e é por isso que há mais
tempo não me apressei em manifestar a V.S. meus
cordiais e sinceros agradecimentos. Não me é possível
exprimir quanto me lisonjeou e encheu de orgulho esse
tão favorável quão espontâneo juízo partindo de tão
competente e ilustre autoridade. Não é com efeito pequeno motivo de glória e ufania para mim, obscuro
escritor de província (grifei), e que não tenho a honra
de ser pessoalmente conhecido por V.S., o ver as minhas
produções aquilatadas em tão subido grau de merecimento pelo ilustrado e provecto preceptor, ante o qual
se curva respeitosa toda a mocidade brasileira, pelo sábio
literato, que com dous outros ilustres mestres já falecidos -— o Cônego Januário da Cunha Barbosa, e o
Padre Miguel do Sacramento Lopes Gama completa a
tríade veneranda, que é e será sempre objeto de respeito
e culto no templo da literatura nacional.

«E durante esse longo período de vinte anos, o
Sr. Romero não tem cessado de agredir, atacar, abocanhar os talentos mais peregrinos, as inteligências mais
excelentes do nosso país. Tácito fala-nos de um sicofanta político que procurava chamar sobre si a atenção
de Roma, cobrindo de insultos, de doestos e de impropérios os nomes mais ilustres do tempo. Queria obter
pelo escândalo do insulto o que não podia conquistar
(111) Noções de História da Filosofia, 5." ed. s/á, Rio, págs. 285/286.
(112) Carlos Süssekind de Mendonça Sílvio Romero-JStia Formação InietecíaaM851-1880, São Paulo, 1938. pág. 189.
(113) História da Literatura Brasileira, II, Rio, 1888, pág. 1.253.
(114) Op. cit.. I, pág. 334.
(115) Op. cit., II. pág. 812.
,;;.;, ,
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(116)

Vindiciae, 1899, págs. 53/54.
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O artigo com que honrou-me V.S., considero-o
como uma coroa de louro imarcescível, com que aprouve
a V.S. brindar-me publicamente, e que coloco sobre
minha obscura fronte com tanto mais prazer e ufania,
quanto sei que me vem ela dos mãos de quem sabe
distribuir tais prêmios com inteira justiça e o mais perfeito critério.
Creia V.S. que estas minhas palavras são a sincera expressão dos sentimentos de minha alma, e digne-se
aceitar os protestos de alta consideração e respeito com
que sou de V.S.
Atento V> e Cr.°
Bernardo Joaq.m da Silva Guimarães».
Em carta ao Cônego Fernandes Pinheiro, encontrada também,
na Secção de Manuscritos da Biblioteca Nacional, louva-lhe Gonçalves de Magalhães o espírito patriótico e construtivo, concitando-o a prosseguir nos seus empreendimentos literários:
«
Julgo-me feliz por ter despertado no seu
coração sentimentos de simpatia iguais ao que me inspirou V.S. e a isso devo a benevolência com que V.S.
tem relevado os meus escritos.
É uma qualidade do verdadeiro mérito, e das almas
generosas, não necessitarem abocanhar os trabalhos
alheios para melhor se inculcarem; e V.S. presta um
verdadeiro serviço à glória literária do nosso País, chamando a atenção dos indiferentes sobre os que por ela
se afadigam, sem esperança de recompensa.
Já que a providência concedeu a V.S. bela inteligência e boa-vontade, continue a honrar o nosso País,
e não esmoreça em tão nobre empresa:
Que por esta, ou por outra qualquer via,
Não perderá seu preço e sua valia,

!

como diz o épico português, que bastante razões de
queixa tinha dos seus concidadãos, e nem por isso
deixou de honrá-los. . . ».
Vê-se, pois, à vista das transcrições feitas, que visava
a crítica do Cônego Fernandes Pinheiro a distribuir justiça
a quem de direito.

Transcreve Carlos Süssekind de Mendonça, em seu livro
Sílvio Romero (117), a seguinte increpação que a Fernandes
Pinheiro faz o autor da História da Literatura Brasileira;
«Em crítica literária, o Cônego Dr. Fernandes
Pinheiro ensinava com todo o sério: —- «preferiu Barros
«a tuba épica ao buril da história, e, assim como pré«cedera Heródoto a Homero, publicou ele a sua primeira
«década no mesmo ano em: que Camões partia para a
«índia». E interpretava — «tinherabos, non tinherabos
por tinhe-rabos, \non tinhe-tãbos....».
Que tal ? Coisas professadas no Colégio de Pedro II
e repetidas diante do Imperador...».
Quanto à primeira observação, intuitiva é a falta da conjunção se entre «assim como» e «precedera». Erudito cultor da
História Universal, e professor dessa matéria no Seminário de
São José, não ignorava o Cônego Fernandes Pinheiro que Heródoto viveu depois de Homero. Verifique-se, inclusive, no primeiro
tomo do Resumo de História Literária (118) .
A outra falha de revisão, apontada por Sílvio Romero, já
está devidamente corrigida na segunda edição do Curso Elementar
de Literatura Nacional (1883), revista peto sobrinho e afilhado do
autor, o filólogo Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro ( 1 1 9 ) .
Não se me afigura crível que o Cônego Fernandes Pinheiro,
ao transcrever a Canção de Gonçalo Hermiguez à sua mulher
D. Oureana, houvesse substituído tinherabos, ndfi tinherabos por
tinhe rabos,, non tinhe rabos, quando, duas linhas abaixo, transcreve, sem descontinuidade, tinheradesme, non tinheradesme (120).
Ao contrário do que afirma Sílvio Romero, procurando melhormente ferir o seu antecessor, não colocou Fernandes Pinheiro
traço de união entre «tinhe» e «rabos» ( 1 2 1 ) .
(117)

Op. cit., 1938, pág. 50.

(118) No tomo I é Homero incluído pelo Cônego Fernandes Pinheiro no
«período épico-lírico (de 1184-594 A . C . ) » da literatura grega ( e Heródoto,
no «período áureo> (de 594-336 A.C.)» dessa mesma literatura. Destarte, pelo
confronto das datas estabelecidas, verifica-se que o Cônego Fernandes Pinheiro
não ignorava que o nascimento de Homero precedera ao de Heródoto.
(119) Da segunda edição do Curso Elementar de Literatura Nacional,
diz Carlos de Laet no Microcosmo do f ornai do Comércio de 12 de agosto
de 1883:
«As retificações, poucas e sensatas, foram feitas por mão de um parente
e amigo do morto e em nada lhe alteraram a índole da obra».
(121) Carlos Süssekind de Mendonça, Sílvio Romero — Sua Formação
(121) Carlos Süssekind de Mendonça, Sílvio Romero — Sua Formação
Intelectual — 1851-1880, São Paulo, 1938, pág. 50.
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Mas o autor da História da Literatura Brasileira vai mais
longe. Na ânsia de desacreditar, por completo, o fundador de
nossa historiografia e crítica literárias, assevera:
«seus livros são cópias mais ou menos hábeis dos antecessores» (122) .
Semelhante increpação é de suma gravidade; mas, desprovida de base e consistência, fere em cheio- o sentido de lealdade
devida às manifestações da crítica. Se o Cônego foi um pioneiro,
quais esses Antecessores ? Não os indica — nem poderia tê-los
indicado Sílvio Romero. Quando não bastasse a circunstância invocada, a total ausência de fundamentação fulminaria a validade,
de tão desairosa acusação.
Proclamar que o Côítego Fernandes Pinheiro não tinha «probidade literária» (123) é atentar contra o patrimônio moral e
intelectual de quem sempre revelou essa virtude.
«Com franqueza e lealdade — afirma o Cônego — citamos os
mananciais onde fomos saciar a nossa sede de saber...» (124) .
Crítico algum, à exceção de Sílvio Romero, que o fez sem
o menor fundamento, ousou contestar a honorabilidade de Fernandes Pinheiro, honcrabilidade invulnerável, credora do máximo
respeito.
Utilizando-me das expressões do Visconde de Taunay, respondo que a pena de Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro «só
serviu às causas sérias, dignas e justas e, nunca do ressentimento,
da paixão e do orgulho recebeu inspirações» (125) .
Artur Mota, que se confessa «grande admirador» (126) de
Sílvio Romero, proclama, com toda razão, que a História da
Literatura. Brasileira é «injusta, parcial e apaixonada», intervindo
sempre o autor com «o critério extremamente pessoal e o seu temperamento irritadiço, para abalar reputações firmadas, derrocar
ídolos, animado de intuitos iconoclásticos, e exaltar, figuras, quando
aureoladas por sua simpatia ou amizade» (127) . Ressalta ainda
que Sílvio Romero «procura a todo o momento diminuir conceitos
consagrados» (128), apresentando um «trabalho demolidor, quase
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)

História da Literatura Brasileira, Rio, 1888, II, pág. 777.
Op. c/f., II. pãg. 777.
Resumo de História Literária, I, Rio, 1873, pág. 7.
Vide discurso do Visconde de Taunay. (Apêndice III) .
História da Literatura Brasileira, I, São Paulo, 1930, pág. 274.
Op. c/f.. I, pág. 274.
Op. c/f.. I, pág. 274.
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sempre propenso ao negativismo sistemático, a um pessimismo
orgânico, visceral» (129).
Convenha-se com o Marquês de Maricá que «a razão se
turva como a água sendo agitada pelas paixões» e que «os erros
dos homens se articulam e se reproduzem como os pólipos».
É lamentável — profundamente lamentável — que escritores
ingênuos ou precipitados, estribando-se nas injustiças de Sílvio
Romero, hajam relegado os livros do Cônego Fernandes Pinheiro
para um plano subalterno e, não raro, deprimente.
O mesmo ocorre com o Curso de Literatura Portuguesa, e
Brasileira, de Francisco Soíero dos Reis. É por esse motivo que
Levi Carneiro, em conferência proferida na Academia Brasileira
de Letras, salienta a importância dos dois Cursos, o de Fernandes
Pinheiro e o de Sotero dos Reis, notadamente na época e para
a época em que foram escritos:
«Ao leitor atual — explica •— parecem esses livros
defeituosos e se tem chegado a criticá-los asperamente.
No entanto, atendendo à sua finalidade e às suas datas,
há-de reconhecer-se que iniciaram o estudo atento e
sereno da produção literária brasileira, na multiplicidade
de seus aspectos, no seu conjunto» (130).
Por sua vez, adverte Wilson Martins:
«Deixando de lado alguns nomes realmente pouco
importantes de historiadores e críticos
cujos trabalhos nessa especialidade foram ou puramente incidentais ou alheios à finalidade literária, deparamos com a
obra de Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro (18251876) à qual é de hábito reservar os juízos menos lisonjeiros e mais deprimentes. O velho cônego entrou em
nossa história literária como um escritor de pobres recursos, de julgamento falho e de •miserável argúcia.
Tanto podem em nosso país as opiniões apaixonadas
de Sílvio Romero!» (131).
Entre os precursores, declara Wilson Martins ser Fernandes
Pinheiro um dos maiores vultos (132).
(129) op. c/f.. I, pág. 274.
(130) A 'Crítica do Romantismo, In Curso de Crítica (Conferências Rea*
lizadas na Academia Brasileira de Letras), Rio, 1956, págs. 79-80.
(131) A Crítica Literária no Brasil, São Paulo, 1952, pág. 46.
(132) Op. c/f., pág. 48.
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Felizmente, nos tempos que correm, as alusões de Sílvio
Romero ao seu digníssimo antecessor têm sido veementemente
repelidas e contestadas. A verdade ressurge pura e cristalina.
No número dos escritores que se salientaram na crítica e
na história literária classifica Manuel Bandeira o Cônego Fernandes Pinheiro ( 1 3 3 ) . E Múcio Leão, imprimindo o cunho de
sua autoridade, honra-me, asseverando:
«Um jovem publicista — Mário Portugal Fernandes
Pinheiro — acaba de divulgar, em separata da Revista
do Instituto Histórico, um trabalho que vale como um
protesto contra urna injustiça. O trabalho intitula-se
Esboço Biobibliográfico Sobre o Cônego Fernandes Pi'
nheiro. A injustiça contra a qual o trabalho protesta é o
desdém com que Sílvio Romero, em sua História da Literatura Brasileira, trata o autor do Resumo de História
Literária.
Esse desdém é realmente grande, e, dada a autoridade magistral com que Sílvio pesa em nossos juízos
literários, tem sido o ângulo sob o qual O' Cônego Fernandes Pinheiro passou a ser visto por todos os estudiosos da nossa literatura.
Uma coisa não podemos negar ao velho professor:
é que ele foi um trabalhador formidável, um pesquisador
de boa-vontade, um coração devotado, como poucos,
aos seus discípulos.
Ele nos merece, portanto, esse apreço, essa gratidão,
que devemos ter por todos aqueles que se esforçaram
para nos abrir fáceis caminhos em meio a selvas dificílimas» (134).
Igualmente, repudia Joaquim Ribeiro as investidas de Sílvio
Romero contra o Cônego Fernandes Pinheiro:
«O muito com que Fernandes Pinheiro contribuíra
para a nossa erudição — assevera •— estava obscurecido
em virtude de críticas injustas que se repetiam sem a
devida aferição de sua procedência.
E não há dúvida que coube a Sílvio Romero a
principal responsabilidade nesta errônea apreciação. In(133)
pág. 105.
(134)

Noções de História das Literaturas, 1° vol.

São Paulo, 195Í,

O Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Brasil. Rio, 27-2-1954.

justa e ingrata fora, de fato, a severa crítica que fi£êra
aos trabalhos do Cônego, pois dos mesmos se aproveitara na elaboração de sua História da Literatura Brasileira .
Desde então, a opinião de Sílvio Romero principiou
a ser repetida, parafraseada e, às vezes até, exagerada.
Nem sequer se reconhecia ao autor do Curso Elementar
de Literatura Nacional a prioridade que lhe cabia» (135).
Também o Professor Nelson Romero, ilustre filho de Sílvio
Romero, que, a partir da terceira edição, organizou editorialmente
a História da Literatura Brasileira, prestigia a verdade nestas
expressivas e nobres palavras:
«Rio, 24 de maio de 1954.
Meu jovem patrício,
Mário Portugal Fernandes Pinheiro.
Recebido seu estudo sobre o Cônego Dr. Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro, tive o cuidado de o ler com
a mais atenta simpatia. E fiz bem.
Conheci o Curso Elementar de Literatura Nacional
nos bancos do Colégio Anchieta, de Friburgo, e guardo
grata lembrança e estima desse meu caro iniciador no
estudo da difícil arte literária.
Sinto profundamente não poder diminuir o desagrado que ao meu jovem patrício causam as passagens,
que enumera, do velho Sílvio Romero sobre o respeitável
mestre Cônego Fernandes Pinheiro.
Permito-me apenas notar-lhe o seguinte: Sílvio Romero não me passou procuração para explicá-lo. Pelo
que dele, porém, conheço, estou certo que a desatenção
dele para com o nosso (dele e meu também) antecessor
no Pedro II, foi devida à má recepção que teve ao chegar
à Corte.
Sotero dos Reis e Fernandes Pinheiro representaram
para Sílvio o retoricismo passado.
Lastimo que o Professor Sílvio Romero, tendo retificado alguns de seus julgamentos, como aconteceu em
relação a Capistrano, a Luís Delfino, a Machado de
(135) A Contribuição Cultural do Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal
do Comércio, Rio, 20-1-1957. (Tendo havido supressões no trecho transcrito,
completei a citação de acordo com o original) .
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Assis e a Taunay, não tenha revisto também as frases
não comprovadas que deixou escapar sobre o ilustre e
laborioso mestre Cônego Fernandes Pinheiro, do Colégio
de Pedro II, cuja cátedra dignificou.
Agradeço sua distinção para comigo.
Nelson Romero».
Creio haver comprovado, suficientemente, a improcedência
das críticas feitas por Sílvio Romero à obra do Cônego Dr. Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro. Motivo não há, pois, para aceitá-las.
Firmada essa convicção, passarei a analisar a conduta de
José Veríssimo, quando cuida, na História da Literatura Brasileira (136), da crítica literária no Brasil:
«Quem mais sistematicamente a fez depois das duas
primeiras gerações românticas, pelo menos como professor
oficial de literatura, declara, foi o Cônego Fernandes
Pinheiro, que deixou dois livros consideráveis de matéria cujo docente era no Colégio de Pedro II, Curso
Elementar de Literatura Nacional (1862) e Resumo de
História Literária (1873). De fundo próprio, quer de
erudição, quer de pensamento, pouco havia do autor
destes livros, onde se continuavam extemporâneamente
sistemas críticos já ao tempo obsoletos. Demais, apesar
do título, o seu Curso era sobretudo de literatura portuguesa, para o qual o autor achava o trabalho já feito.
A brasileira, mormente no seu mais importante período,
o nacional, apenas ocupava algumas páginas».
«De fundo próprio, quer de erudição, quer de pensamento,
pouco havia do autor destes livros, onde se continuavam extemporâneamente sistemas críticos já ao tempo obsoletos», observa
José Veríssimo.
Flagrante é o desacerto contido tno período transcrito.
Como já demonstrei anteriormente, enquadravam-se os processos críticos do Cônego Fernandes Pinheiro na época em que
escreveu. Mesmo Ronald de Carvalho, cujo procedimento em
relação ao fundador de nossa historiografia e crítica literárias é,
igualmente, pouco lisonjeiro e insustentável, como mostrarei,
adverte que o Cônego «não escapou ao. meio, pois era assim que
(136)

Op. cit., I.» milheiro, 1916, pág. 409.
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se entendia a crítica, eram esses os seus processos no Brasil, de
1830 a 1870» (137).
Entende, também, Joaquim Ribeiro que, para se poder formular um juízo acertado sobre os processos críticos de Fernandes
Pinheiro, «é indispensável reconhecer que ele estava em dia com
as idéias e doutrinas de seu tempo» (138). Igual opinião externam ainda os Professores José Gonçalves Villanova (139) e
Virgínia Cortes de Lacerda ( H O ) .
No Curso Elementar de Literatura Nacional e no Resumo de
História Literária, ao contrário do que informa José Veríssimo,
patenteia o seu autor notável erudição, erudição que a ninguém
poderia passar despercebida.
Acrescentando citações ao texto, põe à prova o Cônego
Fernandes Pinheiro os sólidos e variados conhecimentos que possuía dos livros, opúsculos e artigos dos mais consagrados escritores nacionais e estrangeiros. Citar não deixa de ser uma maneira de revelar erudição. Servindo-se de citações, enriquece
Fernandes Pinheiro as suas obras, dando expansão à sua cultura,
tão exaltada pelos que lhe fazem justiça. Registra conceitos
favoráveis e desfavoráveis ao seu modo de pensar, evidenciando,
assim, a superioridade de seu espírito. Vastíssima é a bibliografia
de que se utiliza. Todos os autores em que se baseia são escrupulosamente mencionados.
Contudo, nem o Curso Elementar de Literatura Nacional nem
o Resumo de História Literária são trabalhos compilatórios, como
deixa transparecer José Veríssimo, porquanto manifesta o Cônego
Fernandes Pinheiro opiniões próprias e doutas.
Crítico honesto, entregava-se à tarefa de ler os autores
que analisava para, depois, de consciência limpa, emitir o seu
juízo. Essa circunstância, que tanto o abona, percebeu Rebelo
da Silva, que acentua:
«Vê-se que leu e meditou os poetas e os prosadores que avalia. Colige-se dos seus juízos, ponderados
e prudentes, que não dispensou a luz, que a informação
dos críticos podia ministrar-lhe, mas que, fiel ao seu
(137) Pequena História da Literatura Brasileira, l.8 ed.. Rio, 1919, página 272.
(138) O Símile na Critica do Cônego Fernandes Pinheiro. Publicado no
presente estudo, por especial deferência de Joaquim Ribeiro.
(139) Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro.
In Jornal do Comércio, Rio, 8-1-1956.
(140) Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes
Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 7-10-1956.
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desígnio, os ouviu para se esclarecer, e não para escravizar a sua opinião». E além: «Sabe dizer tudo o que
deseja e só o que deseja. Se. não imita a Quintiliano
e alguns antigos no artifício de retratar nos movimentos
e afetos, e na urdidura da locução, a fisionomia dos
autores, sistema mais próprio de retóricos do que de
críticos, nobremente responde aos deveres de juiz e de
sisudo apreciador, pesando nas duas conchas da balança
as qualidades e os defeitos, as belezas e as nódoas, e
mantendo o fiel com tanta inteireza, que, exceto em
questão de gosto e de predileção, não será fácil achá-lo
em erro, ou lançar-lhe em rosto negligência ou
omissão» ( H l ) .
«Demais, apesar do título, o seu Curso era sobretudo de
literatura portuguesa, para o qual o autor achava o trabalho já
feito», prossegue José Veríssimo.
Novamente em foco a imprecisão do crítico. Situa-se também
o Cônego Fernandes Pinheiro entre os principais desbravadores
da literatura portuguesa, impondo-se um dos precursores de sua
historiografia. Muito expressivo é o parecer da Comissão da
Academia Real das Ciências de Lisboa, ao indicá-lo para sóciocorrespondente, e o de Joaquim Norberto, ao opinar, oficialmente,
sobre a conveniência da adoção do Curso Elementar de Literatura
Nacional nos estabelecimentos de ensino.
Entende a Comissão, integrada pelos nomes ilustres e respeitáveis de Rebelo da Silva e Antônio da Silva Túlio, que esse
livro do Cônego Fernandes Pinheiro é um dos escritos mais com"
pletos e noticiosos, que saiu dos prelos brasileiros, ou portugueses,
nos últimos tempos. Considera ainda que o referido Curso merece
Os louvores que a imprensa lhe dedicou e que o Sr. Pinheiro,
pelo serviço valioso prestado com ele aos progressos literários,
está muito fao caso de ser pela Academia contemplado com o
diploma de seu sócio-correspondente estrangeiro (142).
Salientando a importância — a inestimável importância —
do Curso Elementar de Literatura Nacional na história das letras
portuguesas, assevera Joaquim Norberto de Sousa Silva:
«Abrangendo o curso elementar as literaturas de
língua portuguesa, o autor cometeu por certo uma empresa árdua e difícil, e pode-se-lhe dar os parabéns pelo
(141) Jornal do Comércio. Lisboa, 2-9-1863.
(142) Parecer publicado na segunda edição do Curso Elementar de Literatura Nacional, 1883, págs. IX/X.

complemento de sua obra, que é indubitavelmente a mais
completa que temos. Além do que se encontra nas memórias de literatura portuguesa publicadas pela Academia Real das Ciências de Lisboa e os trabalhos
resumidos do Visconde de Almeida Garrett, Freire de
Carvalho, Costa e Silva e Lopes de Mendonça, nada
mais existe na língua portuguesa sobre a sua literatura !
Os que a quiserem estudar nessas obras, algumas raras
e de alto preço, conclui, só poderão possuir noções destacadas, informes, incompletas, com perda de tempo e
paciência» (143).
Invoco ainda o valiosíssimo testemunho de Rebelo da Silva,
quando proclama que o Curso Elementar de Literatura Nacional
representa, na historiografia literária portuguesa, um passo agi'
gantado em um estádio quase deserto até hoje, sendo o mais
completo e noticioso que as letras de Portugal e do Brasil conhecem nesse ramo (144) .
Como concordar, ante a exposição de provas cabais, concretas, irretorquíveis, insofismáveis, que o Cônego Fernandes
Pinheiro «achava o trabalho já feito», no que respeita à literatura
lusa, consoante a afirmação de José Veríssimo ?
«A (literatura) brasileira, mormente no seu mais importante
período, o nacional, apenas ocupava algumas páginas», remata
o crítico.
Não é verdade que a literatura pátria ocupe apenas «algumas
páginas».
No Curso Elementar de Literatura Nacional estuda-a, metòdicamente, o Cônego Fernandes Pinheiro, incluindo, entre os
portugueses, os autores brasileiros do período colonial (145), e
revela sobre os mesmos documentos importantes, que os seus
sucessores reproduziram. Só a escola romântica, cuja origem é
por ele fixada em 1826, é que, então, considera brasileira. Onze
anos depois, no Resumo de História Literária, separa as duas
literaturas e aprecia todas as manifestações literárias, a partir
do século XVI.
Publicando o Curso Elementar de Literatura Nacional em
1862, não poderia o Cônego Fernandes Pinheiro, dada a natureza
de sua obra, criticar prosadores e poetas como José de Alencar
(O Guarani, 1857), Casimiro de Abreu (Primaveras, 1859),
(143)
(144)

Revista Popular, tomo XVI, Rio, 1862, págs. 301/302.
Jornal do Comércio, Lisboa, 2-9.1863.

— 231 —

— 230 —

Machado de Assis (Da Queda que as Mulheres têm para os
Tolos, 1861), Fagundes Varela (Noturnas, 1861), que apenas
principiavam. Castro Alves ainda estava no futuro.
Ao se referir ao Curso Elementar de Literatura Nacional
(1862) e ao Resumo de História Literária (1873), observa Múcio
Leão que esses livros abrangem todos os autores que até aquele
momento seria possível ao mais denotado estudioso conhecer.
E, depois de enumerá-los, conclui: Ser-lhe-ia difícil avançar mais
do que isso (146) .
É, precisamente, por causa dessa dificuldade, encontrada por
todos os historiadores literários ao atingirem a seara dos vivos,
que acrescenta o Cônego Fernandes Pinheiro ao Resumto. de
História Literária o seguinte epílogo:
«Transpondo o limiar dos tempos coevos ocupamo-nos tão-somente com os que primeiro se mostraram
no horizonte das pátrias letras, imitando nisso o sol,
que, ao nascer, doura os cimos das montanhas, deixando
na sombra veigas e quebradas.
Lamentamos que o círculo de Popílio, que voluntariamente nos traçamos, tolhesse-nos a apreciação dos
vultos proeminentes e esperançosos engenhos da nova
geração literária, dessas iriantes falenas que aí estão
a surgir da crisálida cuja formação e desenvolvimento
toscamente esboçamos» (147).
Publica José Veríssimo, em 1916, a sua História da Literatura
Brasileira. Abrangendo essa obra o período de 1601 a 1908, ou
seja, «de Bento Teixeira a Machado de Assis», deixa ele de
lado os autores que se distinguiram de 1909 à data da publicação
de seu livro. Tal acontecendo, não deveria esse crítico estranhar
cuidasse Fernandes Pinheiro sucintamente dos escritores da sua
época, pondo à margem muitos dos seus contemporâneos, porque
também ele, José Veríssimo, adotou a mesma orientação, orientação inevitável.
«Ao tempo em que o Cônego Pinheiro professava
aqui as lições, que depois tirou em livro, informa José
Veríssimo, um outro professor de literatura no Ma(145) Em companhia de outras obras, representam o Curso Elementar de
Literatura Nacional & o Resumo de História Literária, para Capistrano de Abreu,
o «manual da literatura colonial».
(Ensaios e Estudos, 1." série, 1931, pág. 91).
(146) O Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Brasil. Rio, 27-2-1954.
(147) Resumo de História Literária II, Rio, 1873, pág. 476.

ranhão, Sotero dos Reis, fazia o Curso de Literatura
Brasileira e Portuguesa, publicado depois em quatro
tomos, de 1866 a 1868. Com o seu desenvolvimento e
proporções, é não só a primeira obra de estudo histórico,
literário e crítico da nossa literatura, mas ainda da portuguesa, e era na nossa língua uma novidade» (148).
Se o crítico houvesse lido, com a devida atenção, a mencionada obra de Francisco Sotero dos Reis, não teria dado, por
certo, mais um passo em falso.
O «desenvolvimento» e as «proporções», que tanto o ímpression^-am, são antes resultado de terrível prolixidade e de extensas
e desnecessárias transcrições, que da real exposição da matéria.
A posição cronológica, as razões já especificadas e a amplitude do Curso Elementar de Literatura Nacional, em que pese
à modéstia do título adotado, aniquilam a opinião de José Veríssimo, quando atribui ao cometimento do professor maranhense
uma prioridade fantástica, inexistente.
É, aliás, a parcialidade de José Veríssimo para com os
críticos que o precederam bastante acentuada. E, no prefácio da
Pequena História da Literatura Brasileira, com todo acerto, pondera Medeiros e Albuquerque:
«Ronald de Carvalho é demasiado generoso com
Veríssimo, quando diz que, fazendo crítica, ele não via
os homens e só as obras. O que há é que ele dissimulava melhor. Assim, a sua antipatia pessoal por Sílvio
Romero o levou a esta monstruosa injustiça: consagrar
à obra de um dos mais formidáveis trabalhadores da literatura nacional apenas 7 linhas».
Explica-se o fenômeno porque, quase 'nunca, toleram os
nossos escritores a prioridade dos que versaram o mesmo assunto
e, à custa de ataques às suas produções, a eles se procuram
avantajar. É vêzo antigo entre nós.
Concordo, inteiramente, com Afrânio Coutinho, quando sustenta que «os donos da Literatura no Brasil não toleram que
alguém trate antes deles de temas que considerem seus assuntos;
sua propriedade» (149), e quando sublinha que Sílvio Romero
e José Veríssimo «nem sempre demonstram muito senso de responsabilidade do ato de escrever, e a ligeireza e a obrigação de
(148)
(149)

História da Literatura Brasileira, 1." milheiro, 1916, págs. 409/410.
Correntes Cruzadas, Rio, 1953, pág. 106.

232

_ 233 —

produzir periodicamente é causa de muita afirmação leviana, não
fundamentada pelo estudo e a observação acurada» (150).
No prefácio destinado à terceira edição do Curso Elementar
de Literatura Nacional, a ser publicada, protesta Celso Vieira:

Joaquim Norberto equipara os madrigais de Silva Alvarenga «aos
melhores de Maroí, Dorat e Voltaire, bem como Palestrina, Marênsio, Scarlati, e outros» (154); Sotero dos Reis irmana o Marquês
de Maricá a La Rochefoucauld (155); Pereira da Silva coloca,
em igual plano, Sousa Caldas, Milton e Klopstock (156).
Critério eminentemente literário, adaptavam-se os paralelos
ao espírito da época, no Brasil e no estrangeiro.
Recordemo-nos da grande (e sempre atual) lição do Cônego
Fernandes Pinheiro:

«Não foram gratos nem: justos alguns escritores,
que se utilizaram copiosamente do antigo e honesto
subsídio: — o Curso Elementar de Literatura Nacional.
Valeram-se do texto e detraíram o Mestre, confirmando
a experiência humana segundo a qual todo benefício
resulta em decepções e agruras para o benfeitor» (151).
Evidentemente, Sílvio Romero, José Veríssimo e Ronald de
Carvalho não escapam à incriminação.
Em regra, a Pequena História da Literatura Brasileira, deste
último crítico, só é original na matéria não tratada pelos que o
antecederam. Quase sempre limita-se o autor a divulgar conceitos de Sílvio Romero (152) e José Veríssimo, estatuindo
a média entre ambos, em caso de divergência.
Não deixa dúvidas a esse respeito Almir Câmara de Matos
Peixoto (153).
Assim sendo, é certo que Ronald de Carvalho não reivindicaria para os livros do Cônego Fernandes Pinheiro uma reabilitação perante a história da literatura brasileira. Não é esse,
contudo, o meu argumento central: representa mero ponto de
partida para a exposição que farei, a seguir.
Segundo Ronald de Carvalho, compromete o emprego de
paralelos o Curso Elementar de Literatura Nacional. Ora, as
comparações que estigmatiza eram de uso fluente nos meados do
século XIX. Disso tinha ele conhecimento, pois salienta que
(150) Op. cii., págs. 65/66.
(151) Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 9-1-1955.
(152) «Ronald de Carvalho, ao compor a sua Pequena História da Literaiara Brasileira para uso nas escolas de segundo grau, desdenha dos méritos e
dos planos adotados pelo gigante da História da Literatura Brasileira, amesquinha-lhe os processos, insinua incorreções, e no entanto limita-se a copiá-lo
em tudo, no plano, nas referências a épocas e a autores, com visível intenção
de parecer original naquilo que não passa de paródia mal conduzida. Esses
aspectos já receberam de Sílvio Romero Filho uma severa análise em uma
série de artigos divulgados em 1921 no vespertino A Folha, de Medeiros e
Albuquerque».
(Carlos Maul Resposta de Fogo à Revisão de Valores. In O Dia. Rio,
20-1-1957).
(153) Direção em Crítica Literária (Joaquim Norberto de Sousa Silva e
Seus Críticos. Rio, 1951.

«Condição essencial é do crítico transportar-se pela imaginação à época em que foi escrita a obra que terá de julgar,
fazendo consciencioso estudo das idéias que então dominavam
e do caráter dos homens que tomaram ativa parte nos acontecimentos» (157).
Desta forma, explica Joaquim Ribeiro O Símile na Crítica
do Cônego Fernandes Pinheiro (158):
«Um dos critérios preponderantes na crítica literária do período romântico foi, sem dúvida, o símile.
A reação anti-romântica, valorizando outros critérios (a raça, o meio social etc.) e, ainda hoje, a
reação sociológica, pondo em relevo as condições econômicas da sociedade, procuraram derrubar e, até mesmo,
ridicularizar o critério do paralelismo literário.
Não há dúvida que o símile, como fundamento de
uma crítica, não é suficiente, mas representa, todavia,
um critério subsidiário de inegável valor.
O paralelismo literário baseia-se na comparação, e
toda comparação é, na essência, um princípio de medida.
Ora, no campo literário, a única metrologia possível
é justamente a dos símiles.
Quando, por exemplo, se denomina Rocha Pita, o
autor da História da América Portuguesa, de Tito Lívio
brasileiro, pode, ao primeiro exame, parecer um exagero, mas, na verdade, não o é se o encararmos em
(154) Pequena História da Literatura Brasileira, Rio, 1919, pág. 270.
(155) Op. cií., pág. 266.
(156) Op. cií., pág. 269.
(157) Postilas de Retórica e Poética, 1.' ed.. Rio, 1872, págs. 168/169.
(158) Publicado no presente estudo por nímia gentileza de Joaquim E
beiro.
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seus atributos. Não há dúvida que Rocha Pita é um
clássico do idioma. E dos autores clássicos brasileiros
é, inegavelmente, o maior historiador do nosso período
clássico. Ora, Tito Lívio, na literatura romana, foi o
mesmo: clássico de escol e o maior historiador clássico
de Roma.
O símile, por conseguinte, não é absurdo, pois
se baseia em atributos comuns, que permitem avaliar,
comparativamente, a grandeza de dois autores em suas
respectivas literaturas.
Vê-se, claramente, que, por esse aspecto, o paralelismo literário não passa de mera medida, ditada pela
necessidade de caracterizar um autor no seu campo
literário.
Esse critério, tão do gosto do Cônego Fernandes
Pinheiro, e tão apreciado pelos críticos do Romantismo,
tem um mérito substancial: é um critério essencialmente
literário.
A tendência moderna da crítica, atualmente, preconiza a adoção de critérios próprios e tem evidenciado
a relatividade dos critérios extraliterários (raça, meio
social, fator econômico, etc.). Hoje, o que se tem em
mira é a interpretação da própria obra literária, independente de fatores externos. Por certo, não se pretende voltar aos símiles, mas estabelecer uma exegese
puramente literária (estilística, sobretudo).
Por aí se vê que os critérios adotados na crítica
literária variam com o tempo. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro reflete, entre nós, a crítica romântica
e, nessa posição histórica, foi a mais alta expressão.
Nenhum outro crítico romântico, no Brasil e em Portugal, o ofusca no mister.
Juntamente para se poder formular um juízo acertado sobre os seus processos críticos é indispensável
reconhecer que ele estava em dia com as idéias e doutrinas
de seu tempo. Ninguém o ultrapassou na aplicação».
Os paralelos entre os escritores nacionais e estrangeiros,
a comparação de suas produções, imperavam durante o Romantismo. Mesmo depois desse movimento, continuaram os símiles
a ser empregados, se bem que em menor quantidade.
Provarei.

Na História da Literatura Brasileira, após transcrever algumas
máximas do Marquês de Maricá, completa Sílvio Romero:
«Não há aí a nota melancólica do ceticismo de Pascal, a
bonomia zombeteira de Montaigne e ainda menos a profundeza
dilacerante do pessimismo de Schopenhauer» (159).
Considera José Veríssimo que Napoleão em Waterloo, de
Gonçalves de Magalhães, não tem «a profundeza, a intensa
emoção humana e poética do Gingue Maggio, de Manzoni», não
se revelando a personalidade do poeta «no vigor do sentimento
ou no ressalto da expressão, como com Victor Hugo em França
ou Garrett em Portugal» (160).
Cinqüenta e sete anos depois, na Pequena História da Lite~
ratura Brasileira (1919), Ronald de Carvalho, que nega o valor
da crítica do Cônego Fernandes Pinheiro por causa do estabelecimento de paralelos, empregou-os em profusão. Para ele, não
possuiu Varnhagen «aquele instinto de percepção de um Draper
ou de um Macaulay» (161); era Sílvio Romero «um temperamento franco de polemista desabusado, à maneira de um Léon
Daudet» (162); «o panteísmo de Gonçalves Dias não tem a
exaltação do de Victor Hugo, é, antes, como o de Lamartine e
Keats, resignado, o nostálgico» (163); a «Lira cios Vinte Anos,
de Álvares de Azevedo, trouxe às nossas letras o amargor irônico
de Byron, a melancolia de Musset, a inquietação de Shelley e
Spronceda, e o pessimismo imaginativo de Leopardi» (164).
Se o símile invalida a crítica, razão pela qual impugna
Ronald de Carvalho o Curso Elementar de Literatura Nactcfial,
por que fazê-lo, mais de meio século depois, na Pequena História
da Literatura Brasileira ? Logicamente, por influência de seus
modelos...
«Quem examinar cuidadosamente, neste livro [Pôstilas de Retórica e Poética] os conceitos emitidos pelo
cônego, declara Virgínia Cortes de Lacerda, achará
a explicação de sua preferência pelo método comparativo:
julgava ele que a beleza literária, manifesta nos ornatos
que procediam quase sempre dos símiles (energuéias,
semelhanças, parábolas, imagens, bosquejos, ênfases),
(159)
(160)

Op. cií., 1." ed., 1888, I, pág. 678.
História da Literatura Brasileira, 1." milheiro, 1916, pág. 206.

(161) Op. cií., pág. 267.
(162) Op. cií., pág. 323.
(163) Op. cií., pág. 218.
(164) Op. cií., pág. 223.
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dos tropos, das figuras, ou dos gêneros e formas poéticos — só podia ser avaliada através deles, que caracterizavam o estilo do prosador ou do poeta. Conseqüentemente, em campo mais amplo, a crítica tinha que proceder por comparações entre as obras. E são justamente
essas comparações, — ora simples, ora demoradas, ora
próprias, ora extremadas — que, vistas à luz da crítica
naturalista, não podiam ser entendidas no sentido verdadeiro em que eram usadas. Daí o parecerem bombásticas, desproporcionadas, inadequadas, ridículas até,
principalmente quando expressas em citações muitas
vezes truncadas ou adrede escolhidas para tal
efeito» (165).
Retorno ao juízo crítico de Ronald de Carvalho. Afirma
ele, em tom zombeteiro, que o Cônego Fernandes Pinheiro «achou
os versos de Porto Alegre, nas Brasilianas, dignos do Dante;
conferiu a Gonçalves Dias «uma reputação européia», confundindo naturalmente Lisboa com Paris e Londres; rotulou as sensaborias rimadas de Teixeira e Sousa com os nomes ilustres de
Lucano e Voltaire...» (166) .
É esse trecho mais do que suficiente para provar que o
crítico, ao manifestar-se sobre o Curso Elementar de Literatura
Nacional, escorrega no condenável vício de deturpar citações.
Não passou tal acontecimento despercebido ao Professor José
Gonçalves Villanova, que declara:
«É, todavia, falso que o Cônego Fernandes Pinheiro afirme que os versos de Porto Alegre nas Brasi~
lianas, são dignos de Dante. A citação exata é esta:
«Digna de Dante é a profética imprecação com que
«termina o seu magnífico canto». (Curso Elementar de
Literatura Nacional, 2* ed., pág. 578). A imprecação
e não os versos, a grandeza dos sentimentos e não a
forma.
Quanto a Gonçalves Dias, é claro que quando o
Cônego Fernandes Pinheiro fala de consagração européia é em Portugal mesmo que ele está pensando.
É em Portugal, país de nossa língua e não em outro,
que os Câjrttos não haviam sido ainda traduzidos. Depois
o foram, como podemos ver no terceiro volume do Pan(165) Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes
Pinheiro. In f ornai do Comércio. Rio. 7-10-1956.
(166) Pequena História da Literatura Brasileira, 1919, pág. 271.
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teon Maranhense, de A. H. Leal. Mas não há exagero,
nem confusão do Cônego Fernandes Pinheiro. É só
fazer a citação completa da passagem incriminada, sem
a mutilação maliciosa que Ronald lhe impõe: «O Sr. An«tônio Gonçalves Dias tem já uma reputação européia;
«sagrou~o o patriarca das lusas letras como um dos pri«meiros engenhos americanos» (Curso Elementar de Literatura Nacional, 2» ed., pág. 582) . E, fiel ao método
adotado, o Cônego Fernandes Pinheiro faz a citação do
texto da Revista Universal Lisbonense, tomo VIII, em
que Alexandre Herculano sagrara o nosso patrício. Realmente, naquele ano de 1847, palavras, como as de Alexandre Herculano, consagrariam qualquer estreante e
realmente consagraram Gonçalves Dias.
A respeito de Teixeira e Sousa, reponhamos a
citação da pág. 588, porque Ronald mutila sempre:
«Como já dissemos, preferimos os Três Dias de um
«.Noivado a todas as outras composições poéticas do
«Sr. Teixeira e Sousa, aijnda mesmo à sua epopéia da
«Independência do Brasil, onde a sua fulgurante ima«ginação se viu sopeada pela verdade histórica, como
«'aooirzíecetz com Lucano e Voltaire». Ora, aqui não há
evidentemente nenhuma comparação de versos de Teixeira e Sousa com os de Lucano e Voltaire. Não há
mesmo elogio ao poema citado. Há até uma restrição.
O livro data exatamente de quarenta anos depois da
Independência. Teixeira e Sousa havia escrito um poema
que os patriotas exaltavam. O Cônego Fernandes Pinheiro prefere ao poema aplaudido um outro de natureza
mais concorde com o romantismo. Ele não compara os
poetas e nem mesmo os seus sentimentos. O que o
Cônego Fernandes Pinheiro, autor de uma literatura
universal e erudito cultor da história literária compara
é a situação semelhante em que se encontraram os autores: Lucano, compondo a Farsália; Voltaire, a Henriade;
Teixeira e Sousa, a Independência do Brasil, quando
os acontecimentos históricos, que pintam, ainda estavam
vivos na memória dos contemporâneos. A comparação
é, portanto, pertinente» (167).
A malícia dos desafetos gratuitos do Cônego Fernandes
Pinheiro também repercutiu em nossos meios estudantis. Os autores didáticos, simples repetidores de Ronald de Carvalho, salvo
(167) Importância e Influência da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro.
In Jornal do Comércio, Rio, 8-1-1956.
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raras exceções, tratam com desprezo os livros dfc literatura de
Fernandes Pinheiro, prestando, por conseguinte, um desserviço
às letras nacionais. Desde cedo, recebem ps estudantes ensinamentos incorretos a respeito da obra do fundador de nossa historiografia e crítica literárias.
Farei uma demonstração do que sustento, selecionando, para
exemplificar minha assertiva, o compêndio Português Para o Colégio (Terceiro Ano dos Cursos Clássico e Científico), do Professor José Cretella Júnior.
Nesse livro, lêem-se as seguintes palavras:

Para o Professor José Cretella Júnior, a crítica Jo Cônego
Fernandes Pinheiro «resumia-se em acumular nomes e datas, sem
ligá-los por uma relação de causas e conseqüências, dentro de
um sistema de certo modo coerente» (170).
Como chegar-se a uma conclusão de tal natureza ?
Encontra-se a resposta na Pequena História da Literatura
Brasileira, onde escreve Ronald de Carvalho:

«Fernandes Pinheiro, autor do Curso Elementar de
Literatura Nacional (1862) e do Resumo de História
Literária (1873), não tinha ainda noção de crítica literária .
Nem era possível que de outro modo fosse.
Para ele, discípulo da velha escola de retórica, a
crítica resumia-se em acumular nomes e datas, sem
ligá-los por uma relação de causas e conseqüências,
dentro de um sistema de certo modo coerente.
Abusando dos paralelos, ainda modernamente tão
do gosto de Ronald de Carvalho, que, aliás, os condena,
procura descobrir em cada escritor nacional o seu correspondente na literatura de outros países, colocando,
por exemplo, Porto Alegre ao lado de Dante, descobrindo em Teixeira e Sousa semelhanças com o latino
Lucano e com o francês Voltaire...» (168).
Note-se, antes de tudo, que o Professor José Cretella Júnior
não conhece as obras do Cônego Fernandes Pinheiro. Se as
conhecesse, não aceitaria, com tanta facilidade, as opiniões de
Ronald de Carvalho. Todos os paralelos que aponta são, exatamente, os que aparecem indicados na Pequena História da Lite~
ratura Brasileira deste crítico. Dando acolhida às citações deturpadas de Ronald de Carvalho, afirma o Professor José Cretella
Júnior que, em seu Curso Elementar de Literatura Nacional, colocara o Cônego Fernandes Pinheiro «Porto Alegre ao lado de
Dante, descobrindo em Teixeira e Sousa semelhanças com o
latino Lucano e com o francês Voltaire...» (169).
Eis o perigo a que estão sujeitos os que não lêem o que
criticam !
(168)
(169)

Op. c/f., 1952, págs. 84/85.
Op. cit., pág. 85.

«Ficamos, apenas, com alguns nomes e datas na memória,
mas sem poder ligá-los, tolhidos na apreciação dos valores em
tal ou qual época, em certo e determinado momento». (171)
Sirva de contraste o que disse Maurício de Medeiros, em
1914, do Cônego Fernandes Pinheiro:
«O que é inegável é que ele soube coordenar com grande
método tudo quanto havia de sabido na literatura geral, e força
é convir que ninguém melhor do que ele fez um escôrço da
nossa» (172) .
Dessas circunstâncias, proclamadas cinco anos antes da publicação da Pequena História da Literatura Brasileira, resulta,
mui provavelmente, o descontentamento de Ronald de Carvalho,
pois também ele empreendera um escôrço da nossa literatura
e, nessa época, continuavam os livros do Cônego Fernandes Pinheiro a ser adotados nos estabelecimentos de ensino. Esse é
outro fator que provocou a iconoclastia daquele crítico, que,
receando a permanência do prestígio e da aceitação dos livros
do fundador de nossa historiografia e crítica literárias, cita,
apenas de passagem, o Resumo, e desmerece o Curso para, com
maior facilidade, impor e engrandecer a Pequena História da
Literatura Brasileira .
Da famosa obra do Cônego Fernandes Pinheiro — Curso
Elementar de Literatura Nacional — não trepida em afirmar
Carlos de Laet:
«Substituam-na, a bem do ensino da pátria literatura, aqueles
que para tanto se julgarem com forças; mas, enquanto o não
fizerem, resignem-se a entender comigo que é este dos livros
em língua portuguesa o mais adaptado para preencher o fim a
que foi destinado» (173).
(170) Op. cit., pág. 85.
(171) Op. cií., 8." ed.. 1949, pág. 269.
(172) Da Crítica Literária e Seus Cultores. In Anais do Primeiro Congresso de História Nacional. Tomo especial, parte 5, 1917, pág. 7^0.
(173) Microcosmo. In Jornal do Comércio. Rio, 12-8-1883.

-241-

— 240 —

, i

pressão da leitura; o analítico; que o fa2 pelo análise
das partes; e o comparativo que procede à comparação
com obras semelhantes —• condenava o. ^primeiro pelo
seu subjetivismo, o segundo por sua falta de unidade,
preferindo o terceiro, acrescido das análises do segundo.
A crítica literária tinha para ele um fundamento
estético e se baseava no conhecimento da obra, e, no
exame da obra, era absolutamente fiel, respeitando até
«a dicção e a ortografia dos autores» e no 'emprego do
método comparativo mantinha «perfeita honestidade de
citações e consultas», embora tudo isto fosse vazado no
estilo romântico do tempo: com franqueza e lealdade
citamos os mananciais onde fomos saciar•• a faossa sede
de saber, <e, como a abelh^, sugamos de todas as flores
o suco que mais nos aprouve.
Quer-nos parecer que foi por essas galas do estilo
oratório, rebuscado, e altissonante, tão próprios do tempo
e da escola literária a que pertenciam, que os românticos, não raro, atraíram sobre a sua crítica a má-vontade
dos críticos posteriores, nem sempre muito fiéis ao pensamento dos autores, deixando-se impressionar pelas
roupagens opulentas que o revestiam».

Por se tratar de uma publicação oficial, vi-me na contingência de denunciar os enganos e omissões que, em relação a
Fernandes Pinheiro, pratica, deliberadamente, Otto Maria Carpeaux, na Pequena Bibliografia Critica da Literatura Brasileira.
Escrevi, a esse respeito, elucidativo opúsculo — .A Exatidão e
a Pesquisa Literária ( I I ) , publicado neste ano de 1957.
Além de ter sido o fundador de nossa historiografia e crítica
literárias, conquistou Fernandes Pinheiro os foros de principal
crítico do período romântico, donde a seguinte declaração de
Joaquim Ribeiro:
«Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro reflete, entre nós,
a crítica romântica e, nessa posição histórica, foi a mais alta
expressão. Nenhum outro crítico romântico, no Brasil e em Portugal, o ofusca no mister» (174).
Felizmente, na atualidade, escritores esclarecidos continuam
sustentando a importância e influência do Cônego Fernandes
Pinheiro em nossa historiografia e crítica literárias, e reivindicam,
para seus livros, definitiva reabilitação.
Virgínia Cortes de Lacerda bem situou o problema. E, dada
a mestria com que o tratou, julgo de utilidade transcrever os
seguintes trechos:

Concordo com as razões invocadas pela ilustre Professora
para explicar a aludida animosidade dos críticos posteriores ao
Cônego Fernandes Pinheiro ou, mais precisamente, de Sílvio Romero, José Veríssimo e Ronald de Carvalho. Insisto, porém, na
influência de outras causas, já apontadas no transcurso deste
trabalho.
Prosseguindo em suas conclusões, Virgínia Cortes de Lacerda, que leu no original o presente estudo, conclui:

«É justamente essa fidelidade às próprias convicções
críticas que dão à obra do Cônego Fernandes Pinheiro
uma unidade que ainda não foi devidamente acentuada
e que constitui, a nosso ver, o principal mérito de sua
produção de historiógrafo e crítico literários. É essa
Unidade que a torna digna de registro e justifica a revisão do seu valor na evolução da nossa historiografia
e crítica literárias.
É que essa unidade se traduz numa teoria que,
sendo a da crítica do seu tempo, a da crítica romântica,
contudo se extremou singular por uma coerência absoluta entre doutrina e obra, entre obra e ação didática,
entre ação didática e vocação sacerdotal.
Conceituando a crítica como «juízo imparcial e esclarecido» que exige «polidez e cavalheirismo», o cônego
julgava os críticos «magistrados da literatura que aplicam
as leis com amplo conhecimento de causa».
Considerando que três métodos havia para o julgamento crítico — o impressionista, que julga pela im-

«Era, pois, já tempo de fazer-se à obra do sistematizador de nossa historiografia e crítica literárias a devida
justiça. Fá-la Mário Portugal Fernandes Pinheiro não
só neste como em outros domínios.
A nosso ver, o melhor modo de fazê-la, neste particular, é proclamar a unidade de sua obra, reconhecendo-lhe :
1) uma conceituação de crítica que em nada fica
a dever aos mais adiantados doutrinadores críticos do
seu tempo, sobretudo no Brasil;
2) um fundamento estético, retirado dos Diálogos
de Platão, da Retórica e Poética de Aristóteles, «genuínos códigos do bom-gôsto»;

(174) O Símile na Crítica do Cônego Fernandes Pinheiro. Publicado
neste trabalho com o consentimento de Joaquim Ribeiro.
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3) uma coerência absoluta entre conceituação e
aplicação didática;
4) um respeito objetivo ao texto, nas reedições
que empreendeu e nas citações que fez;
5) uma base objetiva da crítica na leitura das
obras;
6) uma grande fidelidade ao método adotado, que
exigia visão ampla e que lhe permitiu aplicar à crítica
os preceitos estéticos do tempo.
Quem relê hoje, dentro dos amplos horizontes da
crítica atual, as obras do Cônego Fernandes Pinheiro,
tem por força que reconhecer nelas uma cultura cuja
Unidade se deveu sem dúvida à base filosófica que as
sustinha e que lhes deu uma coerência nem sempre
fácil de encontrar na obra dos polígrafos, pela natureza
mesma da erudição que representam.
Sua crítica pode parecer — ao leitor de hoje menos
avisado em matéria de metodologia crítica — encomiástica, declamatória, ufanista. No entanto, bem examinados
os fatos, estes eram os defeitos do estilo romântico, pois
a coerência, nos livros que escreveu, entre a conceituação crítica e o método adotado é manifesta.
No conceito de crítica do Cônego Fernandes Pinheiro encontramos já os traços da nova crítica do seu
tempo, que Villemain representou em França: objetividade, julgamento imparcial, comparações com literaturas
estrangeiras, historicismo. E até também os defeitos:
muita eloqüência, muito brilho, muitas hipóteses...
A coerência absoluta, que já assinalamos, entre
conceituação e aplicação críticas está longe de sig/nificar,
na obra do cônego, uma estagnação no tempo. Pelo
contrário: examinando-se-lhe as obras neste domínio,
verifica-se que houve entre o Curso Elementar de Literatura Nacional (1862) e o Resumo de História Literária (1873) grande progresso, revelado sobretudo por
uma posição mais autônoma, relativamente à literatura
produzida no Brasil, posição que sabemos ser um resultado da própria índole (nacionalista do romantismo.
As obras do Cônego Fernandes Pinheiro representam, pois, neste domínio — como exuberantemente
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provou Mário Portugal Fernandes Pinheiro ->*• um momento importante da evolução de nossa historiografia
e crítica literárias, e só nelas, pela unidade e coerência
que apresejitam, pelo corpo de teoria e de aplicação que
reúnem, se pode realmente avaliar o sentido e a significação da historiografia e da crítica literárias românticas
no Brasil; o grau e o método do seu ensino entre
nós» (175).
Mesmo depois de publicadas as histórias da literatura brasileira de Sílvio Romero, José Veríssimo e Ronald de 'Carvalho,
sustenta Carlos de Laet, em 1927, que as obras do «doutíssimo
professor» — Curso Elementar de Literatura Nacional, e Resumo
de História. Literária — têm sido «manancial de instrução e de
;
cópia para acerbos censores» (176).
<
Aos «cardiais da literatura nacional» (177) acrescenta
Nilo Bruzzi o Cônego Fernandes Pinheiro. Reconhece-lhe o
prestígio, incluindo-o entre os que «faziam e desfaziam glórias de
escritores» (178) .
É «permanente o nome do Cônego Fernandes Pinheiro na
historiografia literária brasileira», declara-me Luís da Câmara
Cascudo, em carta de 28 de agosto deste ano (1957). "
Protesta Nelson Costa que «o serviço relevante que prestou
o Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, com a publicação em 1862 do seu Curso Elementar de Literatura Nacional
e depois com a do Resumo de História Literária, não pode ficar
subestimado, pois essas duas obras representam de fato contribuição magnífica ao estudo da nossa literatura». E conclui: «Bem
pouco era o que então existia a respeito entre nós, ainda ass.m
parcial e disperso, cabendo ao cônego douto a sistematização do
material, que facilitou a tantas obras de maior vulto e repercussão» (179).
«O Resumo de História Literária daquele ilustre sacerdote e
professor foi o primeiro compêndio que sobre o assunto me chegou
às mãos e ao estudo, no velho Colégio dos Padres Jesuítas em
Itu, no loíigínquo ano de 1892... Conservo ainda hoje com
carinho o exemplar desse livro que me despertou o culto pelas
(175) Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes
Pinheiro. In Jornal do Comércio, Rio, 7-10-1956.
(176) O Frade Estrangeiro e Outros Escritos. Organização de Múcio
Leão. Rio, 1953, pág. 224.
(177) Casimiro de Abreu, Rio, 1949, pág. 112.
(178) Op. cit., pág. 112.
(179) Cônego Fernandes Pinheiro. In Correio da Manhã- Rio, 15-1-1955.
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O POETA
Muito embora não seja a poesia a faceta intelectual em que
melhor se revelou o Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro, impõe-se-me o dever de consagrar algumas linhas à
personalidade do poeta. Se, como tal, não foi dos que mais se
distinguiram em sua época, não se lhe pode, contudo, negar os
méritos que teve.
Aos vinte e cinco e vinte e seis anos de idade, publicou
Fernandes Pijnheiro dois livros de poesia: Carmes Religiosos
(1850) e Melodias Campestres (1851), obras raríssimas, das
quais só conheço a primeira, que localizei na Secção de Obras
Raras da Biblioteca Nacional. Com ela, situa-se o autor entre
os representantes da poesia religiosa no Brasil. Destarte, sugiro
seja considerada, em nossa literatura, a trindade religiosa do Romantismo, integrada por Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre
e Fernandes Pinheiro.
Outro poeta que, no Romajntismo, versou assuntos religiosos
foi Junqueira Freire. Há, porém, fundamental diferença entre os
dois sacerdotes: ufano de sua condição sacerdotal, reflete sempre
Fernandes Pinheiro, em seus versos, um temperamento plácido,
filosófico e resignado. Junqueira Freire, não. Sente-se a cada
passo, a dor, o desespero, a indignação, a incerteza e a amargura.
Uma de suas características mais acejntuadas é o pessimismo.
Contraste impressionante formam os dois vates !
Se a projeção de Junqueira Freire, na poesia, é, com razão,
bem maior que a do Cônego Fernandes Pinheiro, deve-se observar
que, por suas convicções arraigadas, aproxima-se o autor dos
Carmes Religiosos de Gonçalves de Magalhães e Porto Alegre,
divergindo, radicalmente, do caráter cético e inconformado de
Junqueira Freire. E, sob o prisma religioso, sobressaem as produções do cônego poeta, que imprime a seus versos a candura
de sua alma, a grandeza de seus sentimentos e a bondade de seu
coração, procurando, como salienta Dom Romualdo Antônio de
pode conferir para servir às citações clássicas da Réplica — o que muito abona
a edição do Cônego, dado o extremo cuidado de Rui em só se basear em edições
seguras».
(Reivindicações Críticas em Torno da Obra do Cônego Fernandes Pinheiro.
In Jornal do Comércio. Rio 7-10-1956.
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Seixas — «chamar a Poesia Nacional aos mais tocantes e elevados sentimentos religiosos» (Vide Apêndice H ) ,
«Fernandes Pinheiro, escreve Phocion Serpa, não só
no ensaio em que tomou para tema A Poesia Religiosa,
e, ainda, pelas epígrafes com que condecorou os próprios
versos, evidenciou, à saciedade, o conhecimento que possuía dos maiores poetas do seu tempo, no Brasil e para
além de nossas fronteiras. Em nenhuma de suas produções, porém, tentou versejar à maneira deles. Preferiu
o metro das redondilhas, que era a medida exata dos
seus pensamentos cristãos, a forma breve e leve, a mais
adequada à sua Musa singela, inteiramente voltada para
o céu, com que, talvez, procurasse justificar a Poesia,
como ele a entendia e amava: «flor do céu transplantada para os jardins do mundo...».
Nos seus alegretes espirituais, as flores pão valiam
pelas pompas das pétalas, pelo exotismo da forma ou
variegado do colorido, mas pela suavidade e pureza
dos perfumes que exalavam.
Aqui e ali, recorre ao verso decassílabo, a exemplo
destes em que escreveu o:
Epitáfio
«Quem quer que sejas tu, ó passageiro
«Que a tal sítio de dor teus passos guias,
«Onde o triste cipreste mortuário
«Entre as folhas abriga a cruz modesta. ..
«Ah ! levanta das flores a cortina
«De urna relva nascente tapizada
«E na cruz que encontrares, lê um nome
«Que meu pranto, quiçá, tenha apagado. . .
Também os empregou neste Salmo, igualmente em
versos brancos, e onde o patriotismo reluz ao fim da
prece:
«Meu Deus e meu Senhor, Tu que regulas,
«Lá da Santa Sião, do mundo a sorte,
«Os teus olhos a tnós volve clemente,
«Nossa Pátria protege !
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:.;,,,, .Citamos -finalmente estes em que canta o amor filial:

À Minha Mãe
•••'.'
:•

:

«Oh! minha Mãe! Oh ! minha Mãe querida!
<'Da morada da luz, onde fazias
4-Meu mais grato prazer, o meu consolo,
•• «Dá morte o triste arcanjo segregou-te.
«Os teus braços que, meigos, me embalavam
«Jamais apertarão em doce amplexo
«Junto a teu peito, a mim, teu filho amado...

Gomposições, como estamos vendo, de puro sentimento, sem quaisquer preocupações de forma nem rebuscamentos de estilo, nas quais o versejador, sem
maiores ambições de glória e fama, desdenha de Apoio
para, render graças ao verdadeiro Deus.
Na modéstia e pobreza dos seus versos, Fernandes
Pinheiro, sem invejas mesquinhas, soube proclamar a
grandeza daqueles que se alçaram às alturas do Parnaso, celebrando-os nos seus escritos.
Certamente, o Cônego Fernandes Pinheiro não conquistaria fama e renome com os versos que reuniu em
volume, mas ninguém dirá que às suas pequeninas produções não se ajustem, à perfeição, o título de Carmes
Religiosos, que lhes deu.
Esses lhe foram os pecados de polígrafo, e, quem
nos dirá, não seriam, também, a forma tangível de suas
penitências ?» (184) .
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justificam-se algumas considerações em torno da memória
intitulada Ensaio Sobre os Jesuítas (185), que apresentou, em
1854, como titulo de admissão ao venerando Sodalício, e onde
analisa, livre de quaisquer preconceitos, a conduta da Companhia
de Jesus ino cenário tanto mundial quanto nacional. Para ele,
não merecem os Jesuítas, incondicionalmente, o respeito, a admiração e os encômios da humanidade. Faz severas restrições.
Erros que praticaram, abusos que cometeram, revoltas que provocaram, intrigas que arquitetaram, perpassam, também, pelo
crisol da esclarecida apreciação que empreende.
Apesar de jovem, pois contava vinte e nove anos de idade,
elabora esse arguto pesquisador de nosso passado relevante trabalho a respeito dos Jesuítas, abrangendo delicado tema, qual
seja o de averiguar, pela seleta documentação que coligiu, se os
filhos de Santo Inácio de Loiola «tinham sido úteis, ou prejudiciais
ao mundo em geral e em particular ao Brasil» (186).
Não pairam dúvidas que o Ensaio do Cônego Fernandes
Pinheiro «tinha, para aquela época, como teria ainda hoje, incontestável mérito, bastante para justificar, perante o Instituto,
a admissão do jovem autor» (187).
Em regra, quando se propõem a estudar a Companhia de
Jesus, descambam os historiadores na mais ostensiva parcialidade.
Pomposos elogios ou ataques iníquos tomam o lugar da crítica
imparcial. Bem ao contrário, mantém-se o Cônego Fernandes
Pinheiro fora da órbita dos exageros e das mesquinharias, conservando, no desenvolvimento de seu Ensaio, a mais completa isenção.
Para mostrar a independência que norteia o Cronista do
Império, contento-me em transcrever a conclusão a que chegou
após circunstanciadas investigações:
«O Instituto de Loiola no Brasil, bem como em toda
a parte, passou por diferentes fases: corrompeu-se depois
com o andar dos tempos; mas em sua degeneração foi
menos fatal à nossa terra do que ac velho continente,
porque o nosso teatro era mesquinho e por isso menos
destros os atores, que nele representaram. Como brasileiro não deixaremos jamais de tributar o testemunho
da nossa gratidão pelos serviços que ao país prestaram:
nós tudo lhe devemos; formam a antigüidade da nossa
história, e foram os arquitetos da presente prosperidade,

Disse Phocion Serpa tudo quanto, com justiça, poderia ser
dito da obra poética do Cônego Fernandes Pinheiro.

r;;;

VI

O SÓCIO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO
,:....;;.
BRASILEIRO
Antes de apreciar, em seu conjunto, a atuação do Cônego
Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro na historiografia nacional, penso ser de proveito focalizar o importante papel que
desempenhou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
(184) Os Versos do Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio.
Rio, 13-2-1955.

(185)

Rev. do Inst. Hisf. e Ceog. Brás-, tomo 18, 1855, págs. 67-157.

(186) Loc. cit., pág. 67.
(187) Mozari Monteiro. Cronista-Mor do Império. In O Jornal, Rio.
24-10-1954.
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e da nossa futura grandeza. Hoje porém, não desejamos a sua volta: ser-nos-ia ela danosa, uma vez que
se não despissem pisando as nossas fronteiras do manto
de políticos, o que seria talvez exigir deles o impossível.
Cônscios da sua superioridade intelectual querem dominar
por ela; esquecem muitas vezes o lugar de modestos
operários do Evangelho para se emaranharem no intrincado labirinto da política, e então tornam-se prejudiciais, deixam de ser uma congregação religiosa para
se converterem em seita política, em carbonários da
Igreja. Tal é a nossa opinião» (188).
Reconhece Mozart Monteiro que «nesse trabalho do Cônego
Fernandes Pinheiro, sobre assunto difícil para um sacerdote
católico, manifestam-se, claramente, os dois requisitos essenciais,
em escrito de tal natureza: sinceridade e imparcialidade» e que
«sinceramente, imparcialmente, ora elogiando, ora criticando a
Companhia de Jesus, o Cônego Fernandes Pinheiro só diz, no
seu trabalho, o que lhe parece a verdade histórica» (189). Entende, porém, que o autor «elegeu, para tema de sua obra de
estréia naquela douta associação cultural, uma questão difícil:
difícil para toda a gente, sobretudo para um sacerdote católico,
ainda bastante jovem para julgar, — com conhecimento de causa,
isto é, através de fontes puras, — fatos e fenômenos da História Universal, sujeitos a controvérsias entre os próprios
mestres» (190).
Cumpre-me ponderar que, ao compor o Ensaio Sobre os
Jesuítas, apesar de «bastante jovem», já havia Fernandes Pinheiro
exercido, no Seminário Episcopal de São José, em 1852, a cadeira de História Universal, e obtido, em Roma, o grau de doutor
em Teologia.
É inegável que a condição sacerdotal, a esmerada formação
religiosa de que era aquinhoado e os seus conhecimentos profundos de História Universal foram fatores que imprimiram autoridade ao Ensaio Sobre os Jesuítas e, como sublinha Joaquim
Ribeiro, «geralmente uma das deficiências do historiador leigo é
o desconhecimento da história religiosa e das questões canônicas» ( 1 9 1 ) . Além disso, de acordo com esse esclarecido historiador, o Cônego Fernandes Pinheiro, «excelente ensaísta, se(188) Rev. dolnst. Hisf. e Geog. Brás., tomo 18, 1855, págs. 156-157.
(189) Cronísía-Mor do Império. In O Jornal. Rio, 24-10-1954.
(190) Loc. cit.
(191) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil. In Jornal do Comércio. Rio. 6-3-1955.
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guro, probo, claro, conciso e, sobretudo, com esplêndida vocação
para o exame interpretativo da história», aliava à sua cultura
«profundos conhecimentos dos problemas religiosos, do Direito
Canônico e de Teologia» (192) .
Acresce que, vinte e dois anos depois de apresentado ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi o Ensaio Sobre
os Jesuítas inserto nos Estudos Históricos (1876), do Cônego
Fernandes Pinheiro, que, em quase nada, modificou o ponto de
vista anteriormente esposado, continuando a defendê-lo com desassombro e «rude franqueza». Às ligeiras alterações introduzidas
não depõem a favor da Companhia de Jesus.
Sem dúvida, encontrava-se o historiador muito em condições
de emitir um conceito sobre os Jesuítas. E o Instituto Histórico,
em sinal de apreço, admite-o sócio em virtude dessa memória que
Inocêncio recomenda aos estudiosos porque, diz ele, «o Instituto
e as ações dos filhos de Santo Inácio aparecem tratados com visos
da mais extensiva imparcialidade» (193).
Assim é que, no relatório anual de 1854, consigna o então
primeiro secretário Joaquim Manuel de Macedo:
«O Sr. Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, que faz honra ao nosso clero por seu nobre
caráter e sua ilustração, e que com um zelo patente
e reconhecido cultiva as letras e a história pátria, foi
o novo adepto recebido no grêmio do Instituto, que
exultou ao ver abonado por tanto merecimento um
homem, cujo nome lhe veio recordar o daquele prestante
varão, que fora o seu primeiro presidente [José Feliciano
Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo], e que
tão notável se fizera por sua sabedoria, por seus escritos,
por seu patriotismo, e por suas virtudes cívicas e privadas .
O Sr. Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, ambicionando a honra de ser admitido no grêmio
do Instituto, apresentou um longo trabalho de sua feitura,
a que deu o título de — Ensaio Sobre os Jesuítas. A
Comissão que teve de considerar esta importante memória, examinou-a cuidadosa e minuciosamente, e trouxe
ao Instituto a agradável convicção, de que no valioso
manuscrito do ilustrado candidato a par de mui sério
estudo e brilhapte erudição demonstra-se uma independência na maneira de ver os fatos, que muito abona
(192) Loc. dt.
(193)

Dicionário Bibliográfico Português, tomo segundo, pag. uu.
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o seu autor. A nossa associação recebeu pois com
verdadeiro júbilo em seu seio este novo adepto, que
tão belas esperanças lhe faz conceber» (194).
De fato, iria o Cônego Fernandes Pinheiro desfrutar, no
Instituto Histórico, uma posição de relevo e prestígio.
No mesmo ano de 1854, em que ingressou nesse Sodalício,
foi eleito secretário suplente e membro da Comissão de Revisão
de Manuscritos, desempenhando, cumulativamente, as duas funções
até 31 de dezembro de 1858, mês em que foi sufragado o seu
nome para a segunda secretaria.
Substituindo Manuel de Araújo Porto Alegre, que partira
para a Europa, passou a exercer em 1859 o cargo de primeiro
secretário, nele permanecendo, em caráter efetivo, de l de janeiro de 1860 a 15 de janeiro de 1876, quando a morte veio
surpreendê-lo, em pleno íastígio, privando a cultura nacional de
um dos luminares da geração do século passado.
Sempre distinguido pelos seus confrades, que exaltavam o
zelo que invariavelmente dedicou ao Instituto Histórico, foi o
Cônego Fernandes Pinheiro quem, durante o Brasil-Império, em
maior espaço de tempo, sempre amparado por eleições sucessivas,
se manteve no cargo de primeiro secretário desse Instituto, prestando-lhe memoráveis serviços, entre os quais a elaboração de
excelentes relatórios.
Nos Retratos a Lápis, de Antônio Joaquim de Macedo
Soares, lêem-se as seguintes palavras:
«Ide ao Instituto Histórico: entre os sócios dedicados e freqüentes distinguireis dois: o Imperador e
Fernandes Pinheiro. O ilustre sobrinho do Visconde
de São Leopoldo segue à risca as tradições de seu parente: é um horríem de letras no sentido genuíno da
palavra» (195) .
Quem consultar a Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, certificar-se-á da assiduidade com que o Cônego Fernandes Pinheiro freqüentava as suas sessões. Somente em 1870,
por causa do precário estado de saúde, viu-se ele na contingência
de ausentar-se da capital e partir para o Maranhão, seguindo
prescrição médica. Mesmo assim, cumpriu todos os deveres re(194)

Rev.

(195)

O Kaleidosoopio, São Paulo, n' 22, 1-9-1860. .

e 18.

do Inst. Hist. e Geog. Brás-, tomo 17, sup. 1854, págs. 11

lativos ao Instituto. Prova-o a seguinte declaração do presidente
Marquês de Sapucaí, a 15 de dezembro daquele ano:
«Dura ainda o impedimento do erudito l 9 secretário, o qual, não obstante a deterioração da saúde, desendividou-se galhardamente das obrigações do cargo, com
exceção somente do comparecimento nas sessões, até o
dia em que comunicou ao Instituto a necessidade de
ausentar-se da corte partindo para o Maranhão por
conselho de médicos» (196).
No relatório anual, concernente às atividades de 1876, ano
em que veio a falecer, enaltece-lhe Carlos Honório de Figueiredo
a personalidade. (Vide Apêndice IX) . Procedendo ao elogio
dos sócios falecidos, assevera José Tito Nabuco de Araújo:
«Extremoso amigo do Instituto, ao qual prestou
muitos e preciosos serviços, o Cônego Fernandes Pinheiro, perseverante e assíduo, dedicava-se ao progresso
desta associação, que de coração amava, organizando o
trabalho da secretaria e do arquivo» (197) .
Mais tarde, já em 1888, invocaria o Visconde de Taunay,
que representara o Instituto por ocasião do sepultameinto de Fernandes Pinheiro, (Vide Apêndice III) a memória do ilustre sacerdote :
«E vós também, Cônego Fernandes Pinheiro — a síntese da
dedicação mais completa e ininterrompida por muitos lustros a
este Instituto, que tanto vos deve e de vós tanto se lembra» (198).
Na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (199) — observa Celso Vieira — «figuram dezenas de
(196) Rev. do Inst. Hisí. e Geog. Brás., tomo 33, II, 1870, pág. 416.
(197) Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 39, II, 1876, pág. 508.
(198) Rev. do Inst. Hist. c Geog. Eras., tomo 51, sup. 1888, páginas 45/46.
(199) São os seguintes os trabalhos do Cônego Fernandes Pinheiro publicados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
A Academia Brasílica dos Esquecidos, t. 31, II, 1868, págs. 5/32;
A Academia Brasílica dos Renascidos, t. 32 II, 1869, págs. 53/70;
A Carioca (Memória Histórica e Documentada), t. 25, 1862, págs. 565/587;
A França Antártica, t. 22, 1859, págs. 3/134. (Transcreverei, no Apêndice
X a opinião de Manuel de Araújo Porto Alegre sobre esse estudo);
As Batalhas dos Guararapes, t. 29, II, 1866, págs. 309/331;
Antônio José e a Inquisição, t. 25, 1862, págs. 363/419;
Apontamentos Biográficos Sobre o Visconde de São Leopoldo, t. 19,
1856, págs. 132-142;
Biografias de:
André V Mal de Negrciros, t. 32, 1869, págs. 329-342;
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trabalhos do Cônego Fernandes Pinheiro, relevantes pela sua
orientação z pelo seu alcance» (200) .

Verifica-se, claramente, que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro guarda, para com o antigo secretário, uma
dívida de imperecível gratidão. Testemunha evidente é, sem dúvida, a comemoração do centenário de seu ingresso no douto
Sodalício.
A 4 de agosto de 1954, com a presença de altas autoridades,
realizou-se, sob a presidência do Embaixador José Carlos de Macedo Soares, a inauguração do retrato do prestimoso sócio desaparecido. Nessa solenidade, representando a sua família, falou o
Desembargador Mário Guimarães Fernandes Pinheiro. (Vide
Apêndice X I I ) . De improviso, agradeceu a oferta do retrato,
pelo Instituto, o erudito segundo secretário, Professor Leopoldo
Antônio Feijó Bittencourt, cuja memória reverencio com respeito
e saudade.
Não ficou, porém, a comemoração do centenário em apreço
circunscrita a essa solenidade. Diversos escritores comprovaram
a importância e influência das obras do Cônego Dr. Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro nas letras nacionais e estrangeiras.
Organizou-lhe a bibliografia o Professor Osvaldo Melo Braga.

Antônio Filipe Clamarão, t, 32, 1869, págs. 201-208;
Cláudio Manuel dá Costa, t. 32, II, 1869, págs. 113-124.
Custódio Ferreira Leife — Barão de Aiuruoca, t. 34, 1871, págs. 299-306;
Henrique Dias, t. 31, 1868, págs. 365-383;
Frei José da Cosia Azevedo, t. 34, II, 1871, págs. 123-128;
MorifAlveme, t. 33, 1870. págs. 143-156;
Breves Reflexões Sobre o Sistema de Catequese Seguido Pelos Jesuítas
no Brasil, t. 19, 1856, págs. 379-397. (Transcreverei, no Apêndice XI, a
^opinião de Joaquim Manuel de Macedo a respeito ciêsse estudo);
Discorso proferido em nome do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, por ocasião de dar-se à sepultura o cadáver de Mont'AlvCrne, t. 21,
1858, págs. 497-498;
D,dm Manuel do Moinfe Rodrigues de Araújo, t. 27, II, 1864, págs. 194-227;
Ensaio Sobre os Jesuítas, t. 18, 1855, págs. 67-157;
Luís do Rego e ai Posteridade (Estudo Histórico Sobre a Revolução
Pernambucana de 1817), t. 24, 1861, págs. 353-490;
Motins Políticos e Militares no Rio de Janeiro (Prelúdios da Independência), t. 37, II, 1874, págs. 341-366;
O Brasil Holandês, t. 23, 1860, págs. 67-111;
O Conexo Luís Gonçalves dos Santos — Sua Vida e Suas Obras, t. 23,
1862, págs. 163-175;
O Conselheiro Dr. Cláudio Luís da Costa, t. 34, 1871, págs. 117-139;
O Que se Deve Pensar do Sistema de Colonização Seguido Pelos Portugueses no Braüil, t. 34, II, 1871, págs. 113-122;
Os Padres do Patrocínio ou O Porto Real de Itu, t. 33, II, 1870,
págs. 237-248;
Os Predecessores de Colombo -— João Cousin, t. 37, II, 1874, págs. 71-77;
Os Últimos Vice-Rets do Brasil, t. 28, II, 1865, págs. 225-273;
(Parbceres sobre:
a História Jesuítica do Paraguai, do Cônego João Pedro Gay, t. 25,
1862, págs. 660-663;
a Memória do Conde de La Hure, relativa às inscrições achadas nas
ruínas de uma cidade incógnita que se diz existente nos sertões da Bahia.
t. 29, II, 1866, págs. 373-390 ( * ) ;
os documentos legados ao Instituto pelo Conselheiro Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond, t. 37, II, 1874, págs. 424-426;
*
os vinte <e seis manuscritos propostos à compra do Instituto, t. 30, II,
1867, págs. 495-506;
Paulo Fernandes e a Policia de Seu Tempo, t. 39, II, 1876, págs. 65-76;
Relatórios: t. 22, 1859, págs. 683-704; t. 24, 1861, págs. 771-796; t. 25,
1862, págs. 707-717; t. 26, II, 1863, págs. 915-924; t. 27, II, 1864, págs. 393402; t. 28, II, 1865, págs. 334-342; t. 29, II, 1866, págs. 433-445; t. 30, II,
1867, págs. 495-506; t. 31, II. 1868, págs. 405-420; t. 34, II, 1871, págs. 389403; t. 35, II, 1872, págs. 607-618; t. 36, II, 1873, págs. 611-623; t. 37, II,
1874, págs. 457-466; t. 38, II, 1875, págs. 393-400.
( * ) «Na Revista do Instituto Histórico, tomo 29, parte 2*, relativo ao
ano de 186 escreve Max Fleiuss, vêm publicados pareceres interessantes
do Cônego Fernandes Pinheiro e de José de Saldanha da Gama Filho, relativamente a trabalhos, apresentados pelo Conde de Ia Hure, sobre as
inscrições achadas nas ruínas duma cidade incógnita nos sertões da Batóa
-e quanto aos penedos de dioritos, por ele estudados no vale do Paraíba».
(Recordando... (Casos e Perfis). Rio de Janeiro, 1941, págs. 229-230]
(200)
Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 9-1-1955.

VII

O HISTORIADOR
Das mais distintas na historiografia nacional é a posição do
«ilustre e sábio conterrâneo, carregado de serviços às letras históricas» (201), como ensina Américo Jacobina Lacombe, ou «rebuscador de velhos textos, esmerilhador paciente e arguto» (202),
nas palavras de Celso Vieira.
Não fosse o alto apreço de que gozava, não teria sido o Cônego encarregado de elaborar os Anais do Império, ascendendo ao
cargo de Cronista. E mais: tal era o seu prestígio que, ao ser traduzida para o português a História do Brasil, de Robert Southey,
em seis volumes, recebeu a incumbência de anotá-la, reparando as
inexatidões nela existentes. O mesmo aconteceu com o. Novo Ofbe
Seráfico Brasílico, de Jaboatão, que corrigiu. Precede à segunda
edição (1864) da Crônica da Companhia de Jesus, do Padre Simão
de Vasconcelos, uma Introdução de Fernandes Pinheiro.
Se, na qualidade de Cronista do Império, não chegou o Cônego a publicar os Anais em virtude de seu falecimento, no ano
(201) O Cônego F.erna,nd\:s 'Pinheiro. In Jotnal do Cf»méfcif*.
RÃ},
17-6-1956.
(202) Cônego Fernandes Pinheiro. In Jornal do Comércio. Rio, 9-1-1955.
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em que principiaria a escrevê-los, importante incremento às letras
históricas imprimiu o comentador da História do Brasil, do afãmado historiador inglês.
Trilhando o gênero biográfico, compôs o autor dos Estudos
Históricos (2 tomos, 1876), além das biografias do Visconde de
São Leopoldo e do Bispo Manoel Joaquim da Silveira, publicadas
na Galeria dos Brasileiros Ilustres, de S.À. Sisson, muitas outras,
insertas principalmente na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e na Revista Popular, das quais foi colaborador
assíduo.
«As biografias que o Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro imprimiu, reunindo quase todas na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de
que era membro e figura representativa, escreve Feijô
Bittencourt, formam grupos diferentes, denotam motivos
históricos diversos, que vieram à mente do historiador, e
dizem muito do meio social brasileiro». E adiante: «A
biografia, na pena de Fernandes Pinheiro, progrediu, tomou expressão no seio do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. E vê-se que ele 'as escreveu muitas, concorrendo para que a instituição a que pertenceu com grande
relevo fosse um dos altos centros de cultura do
Brasil» (203).

Nos Estudos Históricos (1876) encontram-se os principais
ensaioá do Cônego Fernandes Pinheiro, que, ao publicá-los, desta
forma se expressa:
«Anuindo às benévolas solicitações de alyuns amigos,
deliberamos colecionar em dois volumes os nossos Estudos,
expensos no vasto repositório da Revista Trimensal do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Revendo trabalhos, compostos no longo período de
vinte anos, poucas correções e aditamentos lhes fizemos,
para que não perdessem o sabor da atualidade, e servissem
outrossim de termômetro dos progressos que porventura
tenhamos feito na dificílima ciência de Tucídides e de
Tácto.
É bem possível que errôneas sejam as nossas apreciações, e mal deduzidos os corolários das causas apontadas; afiançamos porém aos leitores que a maior isenção
de ânimo guiou a nossa pena, e que nos mais autênticos
documentos haurimos os fatos que relatamos.
Os Estudos Históricos que ora reunimos são fragmentos de obra de maior tomo, que desde verdes anos
temos entre mãos, e que, por causas alheias à nossa vontade, talvez nunca chegou a seu termo, nem veja o lume
da publicidade. Sirva esta confissão de atenuante à sua
falta de coesão. Dedicando-os ao Instituto Histórico rendemos-lhe homenagem de profunda gratidão, pela nímia
benignidade com que serviu-se de acolhê-los. Acerca do
mérito absoluto, ou relativo, pronunciará o público o.
verdadeiro veredictum» (205) .

Pahreon Brasileiro foi o título escolhido por Fernaindes Pinheiro e Joaquim Norberto para as biografias que imprimiram: na
Revista Popular. Dividir-se-ia o Panteon, que não chegou a ser
publicado, em duas partes: a primeira — Brasileiras Célebres —
conteria as biografias feitas por Joaquim Norberto; a segunda —
Brasileiros Ilustres — as escritas pelo Cônego Fernandes Pinheiro .
Informa este historiador:
«Faz esta biografia (de Antônio Felipe Camarão)
parte de uma galeria de homens ilustres nas ciências, letras,
armas e virtudes, que deixaram de pertencer ao número
dos vivos; a qual, de combinação com o Sr. Joaquim
Norberto de Sousa e Silva, temos entre mãos, havendo
para ela escolhido o título coletivo de Panteon Brasileiro.
A primeira parte, devida à hábil e elegante pena do
Sr. Norberto, é conhecida dos leitores pela denominação
de Brasileiras Célebres, e se acha no prelo» ( 2 0 4 ) .
(203) A Biografia no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Estudo a ser publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
(204) Revista Popular, temo XII, Rio, 1861, pág. 196.

Compreendem os Estudos Históricos, no primeiro tomo, os
seguintes trabalhos: Ensaio Sobre os Jesuítas, França Antártica,
Brasil Holandês, As Batalhas dos Guararapes e A Carioca. No
segundo, estão: Luís do Rego e a Posteridade, Antônio José e a
Inquisição, Os Ültimos Vice-Reis do Brasil, A Academia Brasílica
dos Esquecidos, A Academia Brasílica dos Renascidos e Motins
Políticos e Militares no Rio de Janeiro (Prelúdios da Independência) .
Ressaltando a independência da crítica dêss": "ilustrado sacerdote a quem sobejam títulos que lhe dão jus à consideração e
respeito de todos quantos apreciam uma ilustração superior e um
(205)

Op. cit., I, 1876, págs. VII-VIII.
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caráter distu^u» (206), como sustenta Alfredo Moreira Pinto, assim declara Barbosa Lima Sobrinho:
«Teve posição destacada na Igreja, como secretário
particular do Bispo, Conde de Irajá. Foi lente no Seminário Episcopal, examinador Sinodal e Cônego da Capela
Imperial. Não obstante, pôde escrever sobre processos da
Inquisição com sentimento de justiça, sem traduzir, em
qualquer momento, o desejo de atenuar as responsabilidades, que ele próprio atribui ao Tribunal do Santo
Ofício, no julgamento do nosso infortunado comediógrafo.
Essa independência de orientação concorria para
atribuir aos seus estudos a autoridade de um julgamento
imparcial e que sabia colocar-se acima das limitações que
pudessem decorrer da posição eclesiástica do autor» (207).
Em seus ensaios, observa Joaquim Ribeiro, patenteia o Cônego Fernandes Pinheiro «esplêndida vocação para o exame interpretativo da história» (208).
Historiar com crítica, imparcialidade e documentação fidedigna, tal foi o seu lema: « . . . afiançamos porém aos leitores que a
maicr isenção de ânirno guiou a nossa pena, e que nos mais autênticos documentos haurimos os fatos que relatamos» (209) .
Essa é a declaração do autor, ao explicar o plano em que assentou as bases dos Estudos Históricos.
Já no Curso Elementar de Literatura Nacional, demonstrara
o Cônego Fernandes Pinheiro o cuidado que lhe merecia o «exame
interpretativo da história», pouco lembrado pela maior parte dos
historiadores do Romantismo.
Tal o que afirma:
«De duas
tória: ou como
registrando-os
apreciando as

diversas maneiras pode-se escrever a histestemunha impassível dos acontecimentos,
sem fazer-lhes o menor comentário; ou
causas de onde dimanam os sucessos, e

(206) Antônio José da Silva,, Rio, 1873, pág. 26.
(207) O Cônego Fernandes Pinheiro e o Judeu. Estudo a ser transcrito
na /?et>ísÉa do Instituto Histórico e Geográfico. Brasileiro.
(208) Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro e a H,isíoriografía do Brasil.
In Jornal do Comércio. Rio, 6-3-1955.
(209) Estados Históricos í, 1876, pãgs. VII-VIII.
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procedendo à rigorosa autópsia das circunstâncias que
mais ou menos atuaram sobre eles. O primeiro destes
métodos produz a crônica, que rejeita a crítica, e, interrogando as tradições populares, apressa-se em enfeixá-las
em um ramalhete de maior ou menor fragrância.
Submete a segunda escola todos os fatos à luz da
crítica, e nunca conta sem que moralize ou raciocine. É
mais filosófico e infinitamente mais útil o segundo destes
métodos: cumpre porém reconhecer que exige ele da
parte dos escritores e dos leitores certo grau de adiantamento que lhes permita estudar com imparcialidade o
passado, cortando não raro por legendas que sobremodo
lisonjeiam o orgulho e a vaidade nacionais» (210) .
É ainda esse seu propósito de imparcialidade confirmado no
seguinte trecho:
«Historiadores há que entendem ser lícito adornar
com os arabescos da ficção os fastos nacionais, exalçar
as vitórias alcançadas sobre os contrários, e esconder, ou
atenuar as próprias derrotas; a esta escola pertenceram
Heródoto, Tito Lívio entre os antigos, e João de Barros
e Rocha Pita entre nós. Por mais respeitáveis que sejam
tais autores, por mais patriótico que pareça seu propósito,
apartamo-nos de seu método, pensando que abdicaria a
história a mais nobre das suas prerrogativas se deixasse
de falar aos homens a verdade» (211).
Coube a Joaquim Ribeiro a prioridade de apreciar, nos diversos
aspectos, os estudos históricos do Cronista do Império, que, cultivando o ensaio, apresentou achegas de notável utilidade, comprovantes do quanto se deve à pena desse historiador de primeira grandeza.
É precisamente ao ensaísta que consagra Joaquim Ribeiro as
seguintes linhas:
«Modernamente é que se tem dado valor ao ensaio
histórico.
E, sob esse aspecto, Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro foi um antecipador.
(210) Curso Elementar de Literatura Nacional, 2» ed. Rio de Janeiro,
1883. págs. 158-159.
(211) As Batalhas dos GWarape.s. In Estudos Histâ;icos, I, Rio, 1876,
pág. 368.
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Ninguém, antes dele, versou com igual maestria
esse ameno e agradável gênero.
Todos os ensaios de Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro caracterizam-se por suas qualidades mais sugestivas .
Geralmente condensa o seu estudo, sem exageros de
laconismo e sem excessos de prolixidades.
Em todos eles, prevalece, preponderantemente, acuidade interpretaiiva.
Não se restringe a um relato narrativo. Ao contrário,
procura sempre apontar as causas e evidenciar as conseqüências .
Aí nessas pesquisas das causas e das conseqüências
dos sucessos históricos, o Cônego Fernandes Pinheiro
põe à mostra os seus conhecimentos eruditos.
Ele não vê apenas os sucessos dentro dos quadros
nacionais. Vai além. Procura relacioná-los com os sucessos internacionais, estabelecendo, conexões expressivas
e delas tirando conclusões convincentes.
Essa intenção interpretativa está sempre presente em
seus estudos históricos.
Justamente o valor de suas contribuições à história
pátria reside na afirmação de um ponto de vista interpretativo acerca dos temas estudados.
.•
-j,O Cônego Fernandes Pinheiro foi, na verdade, um
dos grandes eruditos brasileiros, graças à sua formação
humanística e religiosa. Havia amplitude no seu espírito.
Nunca restringiu a sua análise por preconceitos de qualquer ordem.
Religioso, nunca deixou de censurar os excessos e
erros da intolerância.
Nacionalista, nunca se deixou envolver em equívocos
jacobinistas.
Foi um ensaísta. Um excelente ensaísta. Seguro,
probo, claro, conciso e, sobretudo, com esplêndida vocação para o exame interpretativo. da história.
Creio que ainda não se frisou a importância de
Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro na historiografia
nacional. No meado do século passado, foi ele, sem
favor, o melhor ensaísta no gênero histórico.
Ao lado de Varnhage'n, Norberto, Abreu e Lima,
o seu papel positivamente é de realce.
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No Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
exerceu, com dignidade, a função de historiador. Enobreceu as letras históricas com expressivas contribuições,
que ainda hoje devem ser consultadas pelos estudiosos,
pois constituem fontes proveitosas» (212) .
É ainda Joaquim Ribeiro quem, pela vez primeira, procurou
sistematizar as antecipações do Cônego Fernandes Pinheiro em
diversos ramos de nossa história.
«Dentre os nossos historiadores do século passado,
declara, o Cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro
talvez seja o que mais revele antecipações, ma realidade
dignas de observação. É que o Cônego Fernandes Pinheiro era um espírito amplo, voltado para todas as
curiosidades intelectuais, e sabia apreciar os sucessos
históricos numa órbita mais larga que os limites da
história nacional. E, além disso, pesquisava a história
sob múltiplos ângulos. Foi justamente essa flexibilidade
espiritual que garantiu ao consagrado historiador o papel
de aátecipador em relação a diversos aspectos da nossa
vida retrospectiva.
Hoje quem versar a nossa história militar, a nossa
história religiosa, a nossa história política, a nossa história
administrativa ou a nossa história urbana não pode desprezar as contribuições esclarecidas e honestas do ilustrado historiógrafo.
Percebeu o Cônego Fernandes Pinheiro que, numa
época em que se principiava a devassar os arquivos, era
cedo ainda para escrever uma obra de síntese sobre o
Brasil. E, realmente, tinha razão. O que se impunha
foi o que ele fez: era elaborar contribuições parciais
sobre este ou aquele setor da história.
Limitando as pesquisas, evitava lacunas, garantia
maior objetividade e, sobretudo, analisava o tema histórico em profundidade.
Como era homem douto e de larga erudição, só tomava para estudo aspectos mal interpretados e obscuros
de nossa historiografia. E nesse mister trazia sempre
dados inéditos, elementos valiosos e documentação
idônea. Não há dúvida que abriu caminhos para os
historiadores futuros.
(212) Joaquim Caeíano Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Brasil,
In Jornal do Comércio. Rio, 6-3-1955.
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Na verdade, era impossível, nos meados do século
XIX, escrever-se uma história de síntese sobre o Brasil.
Varnhagen, que a tentou, nada mais fez que reunir farta
documentação, idônea e utilíssima é certo, sem jamais
conseguir traçar as largas perspectivas da síntese histórica. Era cedo ainda. E a acuidade do Cônego Fernandes Pinheiro demonstrou que a orientação acertada era
realizar contribuições parciais como, com seguro espírito
analítico, realizou.
Estávamos ainda na fase da análise histórica, trabalho preliminar e indispensável para se empreender, em
tempo oportuno, a desejada síntese.
Versando temas parciais do nosso passado, selecionando-os de acordo com, os diversos aspectos da vida retrospectiva, o autor dos Estudos Históricos tornou-se, pelo
mérito de suas achegas, uma das fontes fundamentais
para a nossa historiografia especializada.
A história militar, a história religiosa, a história
literária, a história política, a história administrativa e a
história urbana tiveram nele um antecipador» (213) .
Eis a sistematização proposta por Joaquim Ribeiro das principais antecipações do Cronista do Império:
J ) contribuição para a história administrativa: Os Últimos
Vice-Reis do Brasil;
2) contribuição para a história literária: Curso Elementar
de Literatura Nacional e Resumo de História Literária;
3) contribuição para a história militar: As Batalhas dos Guararapes. Brasil Holandês e França Antártica;
4) contribuição para a história política: Motins Políticos e
Militares no Rio de Janeiro;
5) contribuição para a história religiosa: Ensaio Sobre os
Jesuítas;
6) contribuição para a história urbana: A Carioca.
Após analisar, uma por uma, essas contribuições do Cônego
Fernandes Pinheiro para a história pátria, conclui Joaquim Ribeiro:
«Essas antecipações processaram-se em múltiplos
domínios da história, o que, aliás, demonstra a amplitude
de seu espírito e a largueza de sua erudição. Em todos
esses setores sempre trouxe esclarecimentos úteis, achegas
proveitosas e conclusões acertadas.
(213) As Antecipações do Cônego Ffsrnandes Pinlieiro. Estudo a ser
publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Se ele, por um lado, foi um espírito de seu tempo,
aceitando pontos de vista de ordem romântica na história
e na crítica, por outro devemos reconhecer que ultrapassou
a sua época, revelando antecipações que o colocam, nos
dias de hoje, em posição de relevo excepcional.
É justo que na comemoração do seu centenário de
ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
se faça, na plenitude, o cômputo de quainto concorreu
para o esclarecimento de nossa história.
Bem significativas foram as suas contribuições, todas
elas inspiradas na esplêndida intenção de preencher lacunas, eliminar erros, esclarecer obscuridades e destruir
equívocos.
O que trouxe de novo e de antecipador só poderá
ser avaliado em toda extensão quando forem publicadas
as suas Obras Completas, iniciativa que se impõe. A posteridade deve-lhe essa justa e merecida homenagem, que
não deve ser retardada.
Já é tempo de resgatar essa dívida.
A obra do Cônego Fernandes Pinheiro tem sido,
em grande parte, espoliada e obscurecida propositadamente pelos que dela se serviram. Como todo precursor,
não pôde fugir a essa fatalidade de ser esquecido quando
justamente deveria ser lembrado.
A comemoração de seu centenário de ingresso no
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro veio, felizmente, desmascarar essa injustiça. Várias vozes autorizadas se fizeram ouvir, reabilitando a sua memória» (214) .
Américo Jacobina Lacombe, (215) Barbosa Lima Sobrinho,
(216) Feijó Bittencourt, (217) Joaquim Thomaz (218) e Mozart
Monteiro (219) tiveram também o ensejo de enaltecer, por ocasião
do centenário em apreço, a importância e influência do Cônego
Fernandes Pinheiro na historiografia nacional.

(214) Loc. cit.
(215) O Cânego Fernandes Pinheira. In Jornal do Comércio, Rio,
17-6-1956.
(216) O Cônego Fernandes Pinheiro e o Judeu. In ]orml do Comércio.
Rio, 13-11-1955.
(217) A Biografia no Instituto Histórico e Geográtiüo Brasileiro. Estudo a ser publicado na Rqv. do Insf. Hist. e Geog. Brás.
(218) Teês • Estudos do Cônego F entendes Pinheiro. In Jornal do
Comércio. Rio, 11-7-1954.
(219) Crontsfa-Afor do Império. In O Jornal. Rio. 24-10-1954.
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Todos eles, sem discrepância, reconhecem o valor dos ensaios
históricos do Cronista do Império.
De Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro diz Sílvio Júlio:
« . . . o seu papel não é inferior ao dos melhores da
fase bragantina da evolução brasileira». E acrescenta:
«Posso adiantar-lhe uma rápida observação: como literato,
como escritor em geral, como cultor do vernáculo, incontestàvelmente paira a prosa florida e fluentíssima do
Cônego Fernandes Pinheiro bem acima da dos historiadores daqueles dias. Nenhum revelou tanta sonoridade
espontânea, tanto ritmo natural, uma adjetivação mais
bonita e variada, a correção lingüística tão equilibrada
e hábil. Fora de sua eloqüência, o que de melhor existe,
de 1808 a 1889, encontramo-lo no romance, não na historiografia plúmbea e feiarrona que então aqui se arrastava» (220).
No «grande Cronista do império» reconhece "Walter Spalding
uma «autoridade das mais acatadas de seu tempo e, através de
sua obra, mestre incontestável da geração hodierna» (221)
«Entre os livros deixados pelo Cônego Fernandes
Pinheiro, escreve Joaquim Thomaz, nenhum nos parece
mais digno de recordação que os Estudos Históricos
Alguns poderão falar mais alto da sua cultura, como o
Curso Elementar de Literatura Nacional e o Resumo de
História Literária. Outros dirão da polimorfia de seu
talento poético e crítico. Ainda outros denunciarão os
seus dotes de biógrafo. Nenhum tem porém o sentido
nacional dos Estudos Históricos, cheio de perspicácia c
lucidez, bem traçado num plano alto e sem ondulações» (222).
Para apreciar-se, com maior objetividade, a produção do Cônego Fernandes Pinheiro como historiador, é indispensável uma
visão panorâmica da historiografia brasileira na época do Romantismo .
(220) O Cônego Fernandes Pinheiro e a Historiografia do Rnasil. In
Diário Carioca. Rio, 20-1-1957.
(221) Impressões de Leitura. In Estado do Rio Grande. Porto Alegre,
10-8-1957.
(222) Três Estudos do Cônego Fermtndss Pinheiro.
Com&vio. Rio, 11-7-1954.
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Não pôde o autor dos Estudos Históricos fugir ao espírito da '
tempo.
Na sua obra, vasta e variada, inevitavelmente se reflete a
criteriologia histórica que preponderou no período romântico, fase
em que a história se metamorfoseava de puro gênero literário, bem
próximo da eloqüência, para o sentido documental e crítico de
ciência histórico-social.
Há nele, sem dúvida, o molde do orador, com todos os seus
arroubos, mas aparece também, nas suas páginas, o espírito do
pesquisador, preocupado com a identificação da verdade histórica.
Possuía ele a paixão proíundametne romântica pelos valores
históricos.
De fato, foi a história uma grande inspiradora do Romantismo. Toda a revolução contra o classicismo se fez no sentido de
repudiar o elemento greco-romano em favor da história nacional.
As antigüidades clássicas opunham os românticos as antigüidades
nacionais, que, na Europa, eram sobretudo as medievais. Recaía
a atenção dos historiadores para o passado pátrio, até então pouco
conhecido e devassado.
No Brasil, também essa revolução se fez sentir e principiou a
ser pesquisada a nossa vida retrospectiva em suas fontes mais
remotas.
> •<*;
Alinhou-se o Cônego Fernandes Pinheiro, com grande brilho,
entre os pioneiros desses estudos históricos.
Havia ainda no processo da historiografia romântica outra
motivação de realce: o propósito de valorizar as tradições nacionais.
Aos heróis da antigüidade opunham-se os heróis da nacionalidade; aos mártires da Grécia e de Roma, os mártires da pátria.
E se esse sentimento cívico insuflou o patriotismo, é certo
que provocou algumas deformações históricas, pelas quais é o Romantismo responsável.
Nesse ponto, convém sublinhar, revela o Cônego Fernandes
Pinheiro louvável conduta. Não o afastou o patriotismo da documentação, ou seja, do respeito às legítimas fontes de informação
histórica. Não há, nos seus estudos, intenção de louvores graciosos
aos vultos do passado nacional. O que procura é a verdade histórica.
Não cabe dúvida que, implicitamente, toda interpretação envolve um juizo, mas não se deve confundir o mister interpretativo
com o critério, demasiadamente subjetivo, de julgar. Apesar de'
ainda hoje se repetir que a história é um tribunal, convém lembrar
que, se a história pretende ser uma ciência, tem de deixar de lado
essa pretensão, pois toda ciência é, por natureza, objetiva, e não
tem outro propósito ético senão explicar a realidade, e não julgá-la.
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Decerto, não poderia o Cônego Fernandes Pinheiro livrar-se
dessa críteriologia romântica, que, no seu tempo, preponderava.
Na verdade, nenhum escritor pode divprciar-se do clima espiritual de sua época.
A apreciação dos méritos desse historiador há-de ser avaliada,
portanto, em face da historiografia do Romantismo. É deplorável
equívoco pretender criticá-lo em função dos métodos de hoje.
No seu tempo, é a sua posição de indiscutível realce pelo critério
que o orienta e do qual nunca se afasta. Está sempre voltado
para o esclarecimento dos fatos mediante comprovação documental.
Denotam todos os seus estudos o alto propósito de documentar o
que afirma. E é com esse espírito que ele próprio retifica asserções
que, antes, fizera. Basta isso para recomendá-lo como historiógrafo.
Aprimorou-se a sua mentalidade no grande cenáculo qne, no
século passado, foi o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Não existia então, em plena efervescência do romantismo brasileiro, instituição cultural de maior repercussão. Reunia o Instituto
a fina flor da intelectualidade pátria. Nessa época, era a história
o fulcro da cultura nacional. Os próprios poetas, a exemplo de
Gonçalves Dias, historiavam.
Amigo de Varnhagen, muito lucrou o Cônego Fernandes Pinheiro com esse convívio.
Foi aí, no Instituto Histórico, que exercitou a sua pena de
historiador. Aí, aprendeu a amar o documento como fonte insubstituível para a elaboração da obra histórica. Aí, enfrentou debates e
discussões, que aguçaram a sua curiosidade e desenvolveram a sua
vocação para a pesquisa do passado.
Infelizmente, a grande obra histórica, que pretendia escrever
— os Anais do Império — não foi realizada.
Constituem os seus Estudos Históricos urna preparação para
obra de maior fôlego.
Não há dúvida a respeito. Assim o confessa o próprio Cônego
Fernandes Pinheiro:
«Os Estudos Históricos que ora reunimos são fragmentos de
obra de maior tomo, que desde verdes anos temos em m ã o s . . . »
Vê-se, por essa confissão, como não era precipitado. Estudava
sem pressa, como sói fazer todo pesquisador consciente.
Apesar de tudo, permitem esses fragmentos da obra não realizada segura apreciação de seus méritos, comparados com os dos
demais historiadores da época.
Pelas respeitosas referências que faz ao Visconde de Porto
Seouro, percebe-se, claramente, que foi Varnhagen o seu mestre,
muito embora, não raro, dele discordasse.
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Está patente que não pode nem deve ser a sua obra comparada com a do autor da História Geral do Brasil, trabalho beneditino e inestimável. O Cônego apenas apresentou estudos, ao passo
que Varnhagen realizou um cometimento de larga extensão. Tanto
quanto o Visconde de Porto Seguro, procurou esclarecer a verdade
histórica. A probidade os orienta. Em ambos, há, sempre, a preocupação de reconstituir a verdade, quando escondida ou deformada. Em ambos, há, permanentemente, o sentido de vigília diante
dos horizontes turvos das obscuridades históricas. São qualidades
comuns que devem ser apontadas, para melhor julgamento das
virtudes de Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
Não possui o autor dos Estudos Históricos a largueza do espírito filosófico de João Francisco Lisboa. É mesmo condenável qualquer comparação nesse sentido, a não ser para apontar antagonismos .
João Francisco Lisboa, por exemplo, dava grande valor aos
fator, econômicos. O Cônego Fernandes Pinheiro, ao contrário,
preferia o tema político-cultural, e realizava uma análise histórica
de supra-estrutura.
Não se pode, nesse ponto, negar que o critério de João Francisco Lisboa é mais atual que o do Cronista do Império. Mas, se
revela aquele essa antecipação metodológica, cabem também ao
último inúmeras antecipações, que o colocam, com enorme relevo, em
nossa historiografia.
Igualmente, há nítida diferença entre o Cônego Fernandes
Pinheiro e o historiador Felício dos Santos. Avantaja-sc este na
ressurreição do episódio histórico, feita nos prçcessos de Michelet.
Ao contrário, analisa o Cônego friamente o tema, submetendo-o
a um exame, que bem o distancia da reconstituição pictõrica de
Felício dos Santos.
Embora os dois não se esqueçam dos documentos cacla um
segue por caminhos nada parecidos.
Entre Joaquim Norberto e Fernandes Pinheiro, reside a dissemelhança principalmente no fato de preferir aquele a monografia
histórica e este o ensaio.
Existe, de fato, diversidade de método em ambas as formas.
Exaustiva é a monografia de Joaquim Norberto a respeito da
conjuração mineira.
Já os ensaios do Cônego Fernandes Pinheiro são esboços,
bem planejados, é certo, mas suscetíveis de maiores desenvolvimentos .
Em regra, é a monografia definitiva. Jã o ensaio pressupõe
ser trabalho preliminar de obra futura. E foi o que_ desejou o
Cônego fazer. Como salientei anteriormente, era intenção do Cro-
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nista do Império empreender um trabalho histórico a propósito do
Brasil com perspectivas mais amplas.
Naturalmente, os distancia a diferença de intenções.
Superior é a contribuição do Cônego Fernandes Pinheiro em
relação à do historiador Pereira da Silva.
Com arguto espírito de pesquisador, buscava sempre Fernandes Pinheiro a precisão, a segurança de dados e a fiel documentação .
Sob esse prisma, supera de muito autor da História da
Fundação do Império, que, sem embargo, de suas qualidades, nem
sempre revelou o espírito de exatidão que transparece na obra de
Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Pereira da Silva, inegavelmente, está sujeito a críticas severas, e a sua obra impõe sucessivas e numerosas retificações. Dos Estudos Históricos, de Fernandes Pinheiro, não se pode dizer o mesmo. Há segurança. Há propósito de documentar. Há vontade de esclarecer, com objetividade,
os fatos. Neles a probidade do historiador paira acima de qual
quer suspeita.
O que prepondera nos Estudos Históricos é o exame crítico.
Para o Cônego Fernandes Pinheiro, é o documento histórico
utilizado para esclarecimento do passado. Não é um fanático da
documentação, sem a devida análise da mesma. E, nisso, é que se
distancia de Melo Moraes (pai). Este amava documentar, mas
aborrecia sitematizar. Ninguém poderá negar a utilidade da divulgação de documentos que aparece em suas obras, mas, por certo,
é de se lamentar que reduzisse ao mínimo o comentário crítico.
Com Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro dá-se o contrário.
O documento só é chamado para esclarecer uma dúvida, evidenciar
um fato ou preencher uma omissão. Aí, sim, representa o documento um papel vital na historiografia. É uma fonte e, como
tal, não pode ser esquecida.
Como se vê, fica o Cônego Fernandes Pinheiro bem situado
entre os nossos melhores historiadores românticos.
Se não se livrou dos preconceitos preponderantes na época
do Romantismo, não comprometeu as suas produções com infidelidades e frioleiras. Todos os seus estudos históricos são ditados
pelo espírito de pesquisa e interpretação.
Firmou seu conceito na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e prestou reais serviços à cultura pátria.
Num País, como o nosso, em que facilmente se detrata o homem
de valor, já se esboça, com toda pujança, a revisão das críticas infundadas feitas ao competente historiador. Na atualidade, está a
memória do Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro

plenamente reabilitada, e vozes autorizadas vêm apontando,
diversos setores, o seu papel de precursor.
Não é hoje possível, no campo da historiografia
esquecer-se a t>ua contribuição, honesta e valiosa, sobretudo para
a época. Deu expressivas provas de amor à pesquisa e demonstrou
que sabia, com segurança, orientar o estudo crítico do passado.
Em face dos principais historiadores do tempo, é a sua posição deveras sugestiva.
Criou, em nossa historiografia romântica, como observa Joaquim Ribeiro, este delicado gênero que é o ensaio histórico. Basta
isso para lhe atribuir originalidade e lhe garantir a consagração
dos pósíeros.
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São

fessor substituto de Filosofia e Geometria no Colégio das Artes do
Curso Jurídico de Olinda, interinamente regendo a Cadeira pública
de Filosofia da Corte, etc. etc. etc.
Atesto que, tendo de proceder aos exames da Aula pública de
Filosona, convidando para Examinadores aos Ilm.°s Srs. Rm.° Pé.
Me. Frei José de Santa Maria do Amaral, Professor de Filosofia
Racional e Moral no Mosteiro de S. Bento, e Dr. Francisco de
Paula Menezes, Professor público de Retórica e Poética, passei a
efetuar os ditos exames, e, entre o.s demais Alunos, tendo feito
exame vago o Sr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, foi aprovado optime cum laude. O referido è verdade o que afirmo em fé
do meu Título, e vai além dis.so confirmado pelos II.°s Srs, Examinadores. Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1846.
Joaquim Pinto Brasil — Dr. Francisco de Paula Menezes
•— Fr. José de Santa Maria Alvares do Amaral.

João Matias de Carvalho Bueno, Presbítero Secular, Professor
de Gramática Latina, Vice-Reitor, e Secretário dos Estudos do
Seminário Episcopal de S. José nesta Corte do Rio de Janeiro etc.
Certifico que do livro em que se lançam os termos dos Exames
que se fazem neste Seminário Episcopal de S. José a fls. 61 v.
consta que o Sr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro Júnior em
o dia onze de dezembro de 1846 neste Seminário Episcopal em
presença do Ilm.° e Rev.° Monsenhor Prefeito dos Estudos Manoel
Joaquim da Silveira fez Exame público por ponto de Retórica, Poética e Geografia, e aberto o escrutínio foi aprovado nemine discre*
pante et cum laude.
O referido é verdade, e ao mesmo Livro me reporto.
Rio. 22 de dezembro de 1846.
O Pé. João Matias de Carvalho Bueno.

IX
APÊNDICE I

CERTIFICADOS DOS EXAMES PRESTADOS POR
JOAQUIM FERNANDES PINHEIRO NO SEMINÁRIO
EPISCOPAL DE SÃO JOSÉ
l
Joaquim Pinto Brasil, Bacharel formado em Ciências Jurídicas
e Sociais pela Academia de Olinda, Professor de Retórica, Poética,
Geografia e Francês no Seminário Episcopal de São José, ex-Pro-

Certifico que do Livro em que se lançam os Exames feitos
neste Seminário Episcopal de S. José a fls. 66 e 67 v. consta que
o Sr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro Júnior fez Exame público de História Sagrada e Eclesiástica neste Seminário em o dia
29 de novembro de 1847 e foi aprovado nemine discrepante ei cum
laude. O referido é verdade, e ao mesmo Livro me reporto. Rio,
13 de dezembro de 1847.
O Cônecjo João Matias de Carvalho Bueno, Secretário.
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APÊNDICE II

igualmente se tem mostrado acérrimo defensor dos direitos da
Igreja, e da Santa Fé: sua conduta sempre exemplar, ilibada, e sem
a mais pequena nódoa o tem elevado ao Canonicato que hoje possui
naquela Catedral, e tornado digno da estima geral das pessoas
sisudas, e circunspectas, sendo em conseqüência um Sacerdote
que honra a sua classe. Em fé do que lhe mandamos passar o presente atestado munido com o Nosso Sinal, e selo pequeno de
Nossas Armas. Dado nesta Cidade do Rio de Janeiro aos 27 de
setembro de 1852.

ATESTADOS CLERICAIS
l
Dom Romualdo Antônio de Seixas, por Mercê de Deus e da
Santa Sé Apostólica, Arcebispo da Bahia, Metropolitano e Primaz
do Brasil, do Conselho de S.M. O Imperador, Grande Dignitário
da Ordem da Rosa, Grã Cruz da de Cristo etc. etc. etc.
Aresvamos, que o R.m° Si. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, natural do Rio de janeiro e Cônego da respectiva Catedral
e Capela Imperial, é um dos Eclesiásticos mais distintos do Império,
não só por seu raro talento e variados conhecimentos, apesar da
sua poura idade, como sobretudo pelo nobre uso, que tem feito, de
tão felizes disposições, já no exercício de lente do Seminário Eclesiástico da sua Diocese, já na interessante redação da — Tribuna
Católica — em que tanto brilha, a par da ciência, um edificante
zelo na defesa do Catolicismo e de suas admiráveis instituições, já
enfim na composição de alguns escritos onde, com uma crítica esclarecida e com o seu próprio exemplo, procura chamar a Poesia nacional aos mais tocantes e elevados sentimentos religiosos, como
seu primitivo e magnífico destino, e perene fonte das mais sublimes
inspirações. Folgamos de render este público testemunho de apreço,
que justamente Nos merece o jovem literato, que Consideramos, poi
sua superior inteligência e ótimas qualidades, como um dos ornamentos da Igreja Fluminense.
Dado nesta Cidade da Bahia sob Nosso Sinal e selo das
Nossas Armas aos 2 de novembro de 1852.
Romualdo, Arcebispo da Bahia.

D. José Afonso de Moraes Torres, p. Mercê de Deus, e da
Santa Se Apostólica, Bispo da Diocese do Pará, do Conselho de
S.M. O Imperador, (ilegível) da Ordem de Cristo, Deputado à
Assembléia Geral Legislativa pela Província do Amazonas etc. etc.
Atestamos que M.t° R. d o Cônego Joaquim Caetano Fernande-i Pinheiro, Prebendado da Capela Imperial, e Catedral da
Diocese do Rio de Janeiro, é um Sacerdote distinto pelas suas
qualidades intelectuais, e morais: seus conhecimentos estão acima
do vulgar, p. cujo motivo tem merecido a escolha de seu Prelado
Diocesano pa o ensino das matérias Eclesiásticas no Seminário
Episcopal, e são atestados pelos seus discursos oratórios na Cadeira
Evangélica, e dissertações sobre matérias Eclesiásticas, em que

José Bispo do Pará.

Atestamos que o Rm° Sr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, Cônego da S. Igreja Catedral e Capela Imperial desta
Corte do Rio de Janeiro, é dotado de insígnes qualidades que o recomendam e fazem digno de toda a estima. É versado nas letras
divinas e humanas, e os seus costumes são irrepreensíveis. É
distinto orador sagrado; e exerce alguns cargos, que bem tem
desempenhado, como o de Examinador Sinodal, e de Professor de
Retórica, Poética e História Geral no Episcopal Seminário desta
Corte.
E por nos ser pedida, damos a presente. Residência Episcopal
da Conceição 6 de dezembro de 1852.
Manoel, Bispo Capelão Mor.
Conde d'Irajá

D. Manoel Joaquim da Silveira, por Mercê de Deus, e da
Santa Sé Apostólica, Bispo do Maranhão, do Conselho de Sua
Majestade o Imperador, Comendador da Ordem de Cristo
etc. etc. etc.
Atestamos em conseqüência de termos servido os empregos de
Reitor, e Professor de Teologia Moral no Seminário Episcopal de
São José do Rio de Janeiro, que o Rm° Sr. Cônego Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro cursou as Aulas Teológicas do referido Seminário com muita assiduidade, e aplicação, dando decididas provas
de na o vulgar talento, o que lhe mereceu a nomeação primeiramente
de Substituto das referidas Aulas Teológicas, e depois de Professor
de Retórica, Poética, e História profana, que exerce com notória
vantagem. Durante alguns impedimentos nossos nos fez o favor
de substituir no nosso magistério, e satisfazer devidamente às obrigações de Mestre, tendo além disto um comportamento irrepreen-
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sível. Pc-r ser verdade, e para constar onde convier passamos a
presente munida com a nossa assinatura, e selo das nossas armas,
nesta Cidade de São Luís do Maranhão aos 28 de setembro de
1852,
Manoel, Bispo do Maranhão.
Atesto, que o Rm' Senhor Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, Cônego Prebendado da Sé Catedral, e Capela Imperial do
Rio de Janeiro, tem por seus altos serviços feitos à Igreja, no
pouco tempo, que se acha ordenado, já no Púlpito, já pela Imprensa,
merecido a confiança de seu Prelado, e a do Monarca Brasileiro;
aquele fazendo-o seu Secretário particular, nomeando-o Lente de
uma das Cadeiras do seu Episcopal Seminário, e enchendo-o de
outras bem merecidas honras; o Monarca, escolhendo-o Cônego, nos
primeiros anos de sua ordenação, pelos relevantes serviços, que
nesse pouco tempo o tem visto fazer, e espera dele, que continuará
a fazer.
Outrossim atesto, que o Rm 9 Cônego Pinheiro tem alcançado
nome entre os homens literatos, pertencendo a diferentes Sociedades Científicas, e escrevendo constantemente para o Público,
moralizando, e instruindo.
A Igreja do Rio de Janeiro, que teve a fortuna de o possuir,
deve-se lisonjear de um tal Sacerdote, e tem bem fundados títulos,
para esperar dele, ern todo o tempo, a prova de mais altos, mais
importantes serviços.
Em testemunho da verdade, e para bem de seu Direito, sempre,
e aonde lhe for necessário, lhe mandei passar este atestado, que
vai assinado por meu próprio punho.
São Paulo 11 de Novembro de 1852.
Antônio Bispo de S. Paulo.
APÊNDICE III

DISCURSO PRONUNCIADO PELO VISCONDE DE
TAUNAY, REPRESENTANTE DO INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, POR
OCASIÃO DE BAIXAR À SEPULTURA O CÔNEGO
DR. JOAQUIM CAETANO FERNANDES
PINHEIRO
«Senhores! No ano passado, por esta mesma época, teve o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de cumprir uma penosa
obrigação: acompanhar até o limiar da derradeira morada seu
velho e sempre chorado presidente, o ilustre Marquês de Sapucaí.
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«Mal sanada a terrível impressão de perda tão sensívels aovamente hoje nos congregamos no fúnebre recinto dos mortos para
entregarmos à terra quem em vida foi um dos membros mais prestimosos de nosso Instituto, um dos mais infatigáveis trabalhadores
de nossa sociedade, uma das mais valentes colunas de nossos edifícios literário e científico.
«Depois de longos anos de ilimitada abnegação de si em favor
dessa bela associação, baixa hoje à sepultura o Cônego Fernandes
Pinheiro, seu secretário, exonerado para com ele da mais miúda e
singela dívida.
«Atacado, há longo tempo, de cruel enfermidade que desapiedadameate lhe torturava o corpo, não houve com efeito uma só
folga do intenso sofrimento que ele, pressuroso, não aproveitasse
para sempre cuidar do Instituto Histórico, para exaltar e promover
o seu engrandecimento.
«Prostrado já no leito de morte, pem mesmos assim quis deixar
de concorrer para nossa última sessão solene e, com esse esforço
que só conhecem os que têm a consciência do dever, escreveu um
longo relatório que não pôde ler, prestação de contas, que havia
de sei- final e que ele fazia antes de recolher-se ao eterno e inquebrantável silêncio.
«Como pagar tanto sacrifício?
«Como substituir esse lidador que não conheceu lazeres senão
para bem preenchê-los com vantagens para as letras e para a
Pátria ?
«Suas obras aí ficam. Falarão dele, de sua benevolência, de
seu espírito amável, de seu amor à verdade, de quanto fez pela
educação da mocidade, pela amena instrução da infância; mostrarão que sua pena só serviu às causas sérias, dignas e justas e
nunca do ressentimento, da paixão e do orgulho, recebeu inspirações .
«Delas resultarão claros os traços característicos da existência que sempre soube honrar; delas surgirá o juízo imparcial dos
que nos seguirem e que não tiveram a felicidade de conhecê-lo neste
mundo e de apreciar as eminentes e nobres qualidades de sua inteligência e de seu coração.
«Nesses livros, porém, nós que tão de perto com ele convivêramos, nós, seus colegas e amigos, não precisaremos decerto
buscar a recordação do que ele foi; nas obras que produziu não
iremos estudar a sua feição moral.
«Não! Na' memória agradecida e saudosa, teremos sempre
presente o Cônego Fernandes Pinheiro, esse amado consócio, esse
ilustrado Mestre, esse amigo sincero, esse cidadão laborioso, esse
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homem, enfim, que no círculo de sua bela e valiosa iniciativa, tanto,
tanto trabalhou pela Pátria quanto o guerreiro ou o estadista.
«Agora... o último adeus! E, de envolta a esta saudação de
dor, suba uma prece fervorosa aos pés d'Aquêle entre cujos divinos
atributos resplandece a suprema e ilimitada Misericórdia !»
APÊNDICE IV

PARECER DE MANOEL DO MONTE RODRIGUES DE
ARAÚJO, CONDE DE IRAJÁ E BISPO DO RIO DE
JANEIRO, SOBRE O CATECISMO DA DOUTRINA
CRISTA
«No seu Catecismo V.S. considerou a Religião Cristã sob
os quatro aspectos da sua História, Dogma, Moral e Culto, e
dentre os variados objetos que cada uma dessas divisões abrange,
V. S. escolheu para resumir os principais e mais notáveis, que expôs
com brevidade, clareza e precisão inimitáveis, e não menos com as
graças do estilo que lhe são próprias. V.S. não seguiu o método
vulgar entre os escritores de Catecismos de perguntas e respostas;
estabeleceu breves teses, ou pontos necessários em um Catecismo,
e deixou que os alunos, depois de estudados esses pontos tão
simples, eles mesmos por si, e exercitando-se, dessem as convenientes
respostas, e para isso ofereceu-lhes V.S. um Questionário — no
fim de cada lição.
«Enfim eu não vejo no Catecismo senão motivos para a sua
geral aceitação: ordem, estilo, sobretudo (e o que é mais apreciável)
a estrita doutrina católica...»
(Catecismo da Doutrina Cristã, Rio de Janeiro, 3* ed.,
1862, pág. 3).
APÊNDICE V

OPINIÃO DE JOAQUIM NORBERTO SOBRE OS EPISÓDIOS DA HISTÓRIA PÁTRIA
«Um dia o ameno literato, o erudito Visconde de S. Leopoldo,
que era presidente do Instituto Histórico, apresentou-se ante esta
associação, trazendo pela mão o seu filho primogênito. «Consenti,
disse ele a seus consócios, que tanto o respeitavam e amavam, que
este menino se aveze à respirar esta atmosfera; dar-me-ei por
muito feliz se aqui tiver um sucessor, que se sente no meu lugar,
e que recorde o meu nome». O sucessor que alguns anos depois
deveria sentar-se naquele recinto, herdeiro de seus talentos e de
sua atividade literária, e pudesse, recordar o seu nome, não se fez
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esperar; veio por si mesmo inscrever-se entre os sócios da ilustre
associação e pedir um lugar honroso entre os historiadores da
pátria: c Instituto, admitindo-o ao seu grêmio, elevou-o para logo
à dignidade de seu secretário.
«Este novo adepto das letras não era o mesmo menino, filho
do ilustrado visconde; os seus desejos porém, se completavam na
pessoa de um sobrinho, e o Sr. Cônego Dr. Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro não se olvidou de sua parte de seu ilustre
ascendente; completou as notícias, que o Instituto possuía sobre a
biografia do elegante, conciso e ameno historiador, o autor dos
Anais das Províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e
por uma ativa e constante colaboração, que lhe faz honra, ocupou
desde então a atenção do Instituto com a leitura de suas brilhantes
memórias, repletas de erudição, elaboradas conscienciosamente, e
notáveis pelo seu estilo pomposo e poético, que lhe dá grande realce
e interesse, e torna fácil, encantadora e agradável a sua leitura.
«Incansável em seus trabalhos, o ilustre çônego compreendeu a missão de historiador; votou-se a todas as classes da sociedade, e à maneira que escreve para os sábios, que investigam,
repartindo com eles das suas lucubrações, não se esquece da
infância brasileira, e vem como digno discípulo do Divino Mestre
que amava a companhia dos pequenos, sentar-se no banco das
escolas, e esboçar-lhes sem o aparato e erudição ou o alarde de
historiador, esses quadros da história pátria, que tão facilmente se
prestam à compreensão infantil, pelo seu colorido tão natural e tão
cheio de novidade.
«A obra, que o exímio çônego Dr. escreveu para as escolas,
e que o governo adotou, é a melhor que possuímos em seu gênero,
e que satisfaz o preceito do sábio mestre Horácio, quando manda
mesclar o útil ao agradável, ou o do harmonioso Tasso, que se dê
o remédio adoçando-se a borda da taça, que o contém.
«Nesses trinta capítulos em que se divide a nova obra do
Sr. Cônego Dr. Fernandes Pinheiro, encontra-se de tudo quanto
há mais belo na história nacional; narra ele os fatos principais,
cheios pela maior parte de amor da pátria, repletos de exemplos de
heroicidade e desinteresse; compulsa cuidadosamente os melhores
cronistas, sem que contraia o enfadonho estilo, e aridez, que se
nota nas suas páginas, e tendo apenas deles a pureza de língua;
procura cingir-se à verdade ou pelo menos ao que lhe parece mais
verossímel, quando tem de oscilar entre as dúvidas que ainda
obscurecem muitos fatos de nossos anais. Nas laudas do ilustre
cronista da infância, brilha essa luz pura e conscienciosa, que dimana
das obras de Gàndavo, Vasconcelos, Lery, Thevet, Jaboatão, Rocha
Pita, Southey, Barleus, Netscher, Laet, Fr. Rafael de Jesus,
Fr. Manuel Calado, conde de Ericeira, Ferdinand Denis, Fernandes
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Gama, Pizarro, B. da Silva Lisboa, Fr. G. da Madre de Deus,
visconde de S. Leopoldo, Acioli, Baena, Fr. G. de Santa Teresa,
e de outros muitos autores, cujos nomes figuram na Revista Tti~
mestral do Instituto.
«Omitiu o autor os quadros da história primitiva do país, e a
par das paisagens do novo Éden, em que a sua pena se transformaria em pincel, deixou de esboçar as aldeias povoadas pelas nações
selvagens, com seus usos e costumes originais, com suas tradições
e crenças. Em compensação, porém, demorou-se no período da
guerra brasílica, em que o Brasil ensaia ainda no berço a sua força
de gigante, e vence a hidra da invasão holandesa; ato cheio de
heroicidade, que fez dizer aos conselheiros do reino que o Brasil
tinha em si mesmo o germe da sua independência, e o exemplo
de sua força e poder. E desde então Portugal tomou sérias e
severas precauções, que o Marquês de Pombal procurou coonestar,
salvando as aparências, e chamando os brasileiros mais perspicazes
e talentosos para os empregos de além mar. Era um exílio, que
poucos ou nenhum deles compreendeu!
«Seja benvindo às escolas brasileiras o novo opúsculo do
ilustre escritor! Nacionalize-se tudo entre nós sem exceção da própria leitura, eduquemos os nossos filhos de modo que sejam dignos
de formar o povo do império diamantino, e que aí se levanta como
o primeiro da América do Sul!
(Revista Popular, Rio de Janeiro, 5-1-1860) .

feccionar uma utilíssima obra apropositadamente por ele denominada — Gramática da Infância.
«Bem andaria o respeitável autor do novo opúsculo, se o juízo
de um simples amador das belas letras, como só e já com alguma
imodéstia nos podemos classificar, tivesse aquele valor, que unicamente confere a proficiência literária de gramáticos encanecidos no
magistério da língua; bem estariam o autor e sua obra, por ser
então o nosso parecer, assim prestigioso, prévia recomendação para
que desde logo adotassem o livro mestres e discípulos, povo e
governo.. .

APÊNDICE VI

PREFÁCIO DE CASTRO LOPES À GRAMÁTICA DA
INFÂNCIA
«Marcavam os romanos albo lapiílo os dias assinalados por
algum sucesso feliz: nós, que à raça latina pertencemos, imitaremos
também a prisca usança, não com a pedrinha branca, mas registrando-os no álbum universal da imprensa.
«O dia de hoje será portanto registrado.
«— E por que o contaremos no número dos dias faustos?
«— Porque mais um livro útil escrito por um brasileiro surge
dos prelos.
«O Sr. Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro,
cujas obras têm merecido insuspeitos elogios de abalizados literatos
europeus, incansável no empenho de ilustrar o seu país, tendo a
feliz idéia de dirigir sua cultivada inteligência para um ponto, que
mais do que todos reclamava cuidadosa atenção, acaba de con-

«O ilustrado autor da Gramática da Infância é um dos poucos
soldados intrépidos, que na indisciplinada milícia das letras pátrias
tem com invejável denôdo afrontado o inimigo do progresso literário .
«Com efeito, muito pendor, muita dedicação devem ter esses,
que no Brasil em uma época de mercantilismo, e a despeito da
grita atordoadora, com que nos salões de suas orgias a política,
nova Messalina, estraga e corrompe uma mocidade talentosa,
ousam ainda compor livros, escrever compêndios, e curar da instrução pública !...
«A Gramática da Infância é um livro, que há muito tempo se
tornava preciso nas escolas de instrução primária.
«Para quem reflete sobre a matéria de ensino era na verdade
repugnante ver meninos de 7, 8 ou 9 anos estudando tratados
gramaticais da língua portuguesa, e carregando inutilmente a
cabeça de um acervo ingente de definições metafísicas, que ingeridas facilmente pela memória voraz da criança são expelidas
pela língua sem jamais se poder fazer a digestão cerebral.
«Cumpre que o menino aprenda gramática; mas a gramática
que deve ser ensinada ao menino não é a mesma por que deve
aprender o adulto, o que já tem a inteligência desenvolvida pela
idade, e mais ou menos enriquecida pelos variados conhecimentos
adquiridos.
«Este ponto porém foi sempre desprezado. Em nossa humilde
opinião uma gramática da língua portuguesa, onde todas as
questões gramaticais fossem larga e profundamente discutidas,
onde a doutrina fosse a mais completa, onde nada faltasse, seria
péssima para as escolas de instrução primária.
«Todas quantas passam aí por breves resumos gramaticais
não o são, ainda que na forma pareçam; porquanto, ou pecam
omitindo até o essencial à força de quererem ser breves; ou não
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o são realmente, tratando e expondo com maior extensão a
matéria.
«Isto só quanto ao volume, e sem relação ao peso.
«Era portanto uma necessidade, que devia ser satisfeita, compor-se uma gramática, que escrita em estilo e frase inteligível para
a criança, contivesse de mecanismo gramatical o que fosse só e
estritamente essencial; cujas regras fossem verdadeiras, claramente
expressas; curtas para bem se gravarem na memória; e mais que
tudo, cujo sistema fosse o mais racional e simplificado.
«Apraz-nos examinar se o trabalho do Sr. Cônego Dr. Fernandes Pinheiro satisfaz a estes requisitos.
«Comecemos pelo título Gramática da Infância. Esta denominação, que exprime perfeitamente o fim a que destinou o autor
o seu opúsculo, é também, por assim dizer, o escudo que o cobre,
e deve livrá-lo dos golpes, que talvez lhe prepare o pedantismo dos
gramaticadores da época.
«Dividiu o Sr. Dr. Fernandes Pinheiro o seu livro em
36 Lições.
«Cada Lição contém um pequeno número de regras, as principais, e indispensáveis, relativas ao objeto da mesma Lição marcadas com um algarismo.
«As regras, expressas com a maior clareza e concisão, são
acompanhadas imediatamente dos exemplos, que as confirmam.
«Em cada Lição, após a exposição das regras, vem um Qizestionário, onde cada pergunta é precedida de um algarismo igual
àquele, com que está marcada a regra, que deve constituir a
resposta à pergunta.
«Segue-se ao Questionário em cada Lição um Exercício.
«Desta descrição vê-se que o plano da Gramática da Infância
é simples, e muito mais racional que o das gramáticas até agora
seguidas nas aulas de instrução primária.
«Confessaremos aqui que o nosso aplauso ao aparecimento
desta obra é não só uma homenagem ao seu mérito intrínseco, e à
ilustração do seu autor, mas ainda uma expressão do prazer, que
sentimos vendo executada, posto que com alguma diferença no
plano, mas por certo com inimitável mestria, a mesma idéia, que
tivemos, lembrando-nos de escrever uma gramática portuguesa;
folgamos sempre que em obras elementares vemos realizado o
princípio de Jacotot com, tão feliz artifício aplicado pelo grande
Robertson. . .
«Mas não se sobressaltem os Srs. Membros do Conselho de
Instrução Pública da Corte, não se sobressaltem alguns Senhores
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Professores... na Gramática da Infância o muito prudente Senhor
Dr. Fernandes Pinheiro não aplicou em sua pureza o método de
Robertson, essa praga que veio tirar aos cansados Professores
a possibilidade do repouso: apenas há um longínquo simulacro
dessa peste nos Questionários e Exercícios em cada Lição.
«O plano, com que havíamos tentado escrever a gramática
portuguesa, era pouco mais ou menos, o que ora vemos na Grama"
tica da Infância, com a diferença porém de ser ainda o maldito
sistema de Robertson aplicado à obra; mas já nos vai faltando
com os anos a coragem; vimos quanto nos tem saído caro a aplicação do tal sistema ao latim, quantos inimigos essa malfadada
gramática latina nos tem criado nesta terra semibárbara; refletimos, e a conseqüência foi •—• desprezarmos a idéia.
«Felizmente porém uma inteligência superior à nossa, sem que
do nosso plano soubesse, e reconhecendo conosco a necessidade
de uma gramática elementar, encheu a lacuna. Mestres e discípulos foram felizes; estes por terem um bom compêndio, aqueles,
porque esse bom compêndio não tem por arcabouço o sistema de
Robertson em toda a sua pureza.
«As Lições, em que está distribuída a Gramática da Infância,
têm uma extensão conveniente; cada uma delas contém, no máximo,
vinte e tantas regras.
«Estas são todas expostas, como já dissemos, com a desejável clareza e concisão, constituindo períodos curtos de fácil
retenção na memória.
«Os Exercícios são excelentes: abundantes de exemplos, em
que se verificam as regras pouco antes expressas, além de utilidade
prática para o fim gramatical, encerram a vantagem de versarem
sobre variadíssimos assuntos, como sejam: história sagrada, história e geografia geral, e principalmente as do país. De uma atraente
amenidade, e adequados a ambos os sexos, há nesses Exercícios
sentenças, máximas, reflexões, apótemas, em suma, proposições,
já do próprio autor, já de clássicos portugueses como Vieira,
Camões, Bernardim Ribeiro, etc., as quais contendo verdades
e doutrinas interessantes, é de toda a utilidade implantar no
ânimo tenro das crianças. Quando nenhum outro merecimento
tivesse a Gramática da Infância, os Exercícios por si só bastariam
para recomendá-la ao ensino da mocidade, que neles acharia larga
cópia de profícuas lições.
«Na Gramática da Infância a doutrina é a geralmente seguida
por escritores que têm o Foro Grande de gramáticos concedido por
essa que chamam — Rainha do Mundo — opinião pública: o método
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simplificado tanto quanto é possível, a jlareza convinhável às obras
elementares destinadas a crianças, a aliança contínua das regras
com a prática dos exemplos, eis a boa novidade, que traz a Grama"
tica da Infância.
«Cansado desse tecnicismo irracional, dessas classificações antinômicas e absurdas da maior parte das gramáticas, folgamos de
ver que ao menos o autor da Gramática da Infância teve a coragem
de acabar na conjugação dos verbos com a ilógica denominação de
pretérito imperfeito, pretérito perfeito, e do absurdíssimo Pretérito
mais que perfeito 111
«A denominação, com que substituiu a antiga no pretérito e
no futuro, é sem dúvida muito racional e apropriada.
«Assim quisesse o autor estender a reforma dessa linguagem
técnica às cerebrinas classificações de conjunções copulativas e
disjuntivasl!... Mas assaz conhecemos as causas de suas restrições: é que ele sabe quanto incorrem no desagrado e animadversão
os que se arrojam a reformar ainda mesmo com evidente melhoria:
louvamo-lo pela sua prudência, nós, que por este pecado temos
sofrido excomunhão maior, e estamos ainda ameaçados de carocha
e sambenito.
«Outra mudança notável e boa é a criação de um novo modo
nos verbos, o modo condicional. Com efeito, a existência, o estado,
ou a ação não é condicional porque se efetuem neste ou naquele
tempo; mas unicamente porque se realizem de um mocío dependente
de tal ou tal condição.
«Não menos fundada na lógica é a doutrina seguida pelo autor
dando no modo imperativo só a segunda pessoa do número singular
e plural, assim como a denominação de futuro absoluto ao único
tempo que nesse modo admite.
«Não foi o nosso Gramático, como foram outros, iludidos pela
aparência das palavras. Filho, estuda a lição, detesta o ócio, são
proposições, em que a ação do verbo tem de ser (tempo futuro)
exercida, e em que não se exerce atualmente. Para maior prova do
que dizemos, vê-se que pode aplicar-se a este tempo do imperativo
um advérbio, que encerre idéias de tempo futuro verbi gratia:
Pedro entrega amanhã este livro a Paulo.
«Mas onde nos leva a imprudente pena? Ne sutor ultra crepidam... cumpre-nos apenas expor a nossa humilde opinião, e não
discutir; terminemos portanto o nosso parecer, que todo se resume
nas seguintes conclusões:

infantis, para as quais foi expressamente destinada; abrange o
resumo essencial das regras indispensáveis da gramática portuguesa,
expostas com perfeita lucidez; e aliando sempre a teoria à prática,
preenche cabalmente o seu fim didático.
«Damos cordiais parabéns ao seu autor, aos jovens, que por
ela têm de aprender, e aos mestres, que a têm de aplicar.
«Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1864.
«Dr. A. de Castro Lopes».

«A Gramática da Infância, composta pelo Sr. Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, contém a doutrina geralmente
admitida; é escrita em estilo e frase ao alcance das inteligências

APÊNDICE VII

CRÍTICA AS POSTILAS DE RETÓRICA E POÉTICA
«Sob o modesto título de Postilas de Retórica e Poética, acaba
de surgir à luz da publicidade um novo trabalho do Cônego Joaquim
Caetano Fernandes Pinheiro.
«Composto no intuito de franquear à mocidade inexperiente os
arcanos da eloqüência e os segredos da palavra melodiosa, o livro
que o distinto literato escreveu vem preencher uma grande lacuna
aberta no sistema do estudo nacional.
«Escrita em estilo simples, acomodada à inteligência juvenil,
metódica na exposição, revelando a lucidez do espírito que a engendrou, a monografia do Cônego Fernandes Pinheiro encontrará
da parte do público a mais ampla e cordial aceitação.
«Registrando o aparecimento de mais esta produção literária,
esperamos que o seu distinto autor, homem de talento reconhecido
e aceito, não se recusará a enriquecer os fastos literários do país
com outras e tão importantes produções.
«Orador sagrado, historiador amante da verdade alcançada
a troco de penosas indagações, crítico de força, estilista apurado,
todos veneram-lhe o nome de lidador ativo, para quem a vida
científica tem sido um manancial de incessantes troféus».
(Correio do Brasil, 30-1-1872).
APÊNDICE VIII

CONCEITO DE CRÍTICA LITERÁRIA
«PONTO XXV
«DA CRITICA LITERÁRIA
«.Crítica literária è o juízo imparcial e esclarecido das obras
dos escritores antigos e modernos. Exige retidão de espírito, senti-
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mento vivo e delicado das belezas e defeitos, grande honestidade e
elevação de vistas, inteligência profunda da verdade, e erudição
sólida e variada.
«Uma severidade exclusiva que reduzisse o belo a formas
convencionadas, a condições externas e secundárias, não seria
verdadeira critica, a qual deve ser obra do talento e muitas vezes do
gênio que julga com indulgência e não dá pábulo ao ciúme e
à inveja.
«Dá-se vulgarmente o nome de crítica a um acervo de juízos
mesquinhos em que o capricho e a malignidade profligam sem plano
o lado mau das coisas e os ridículos do autor. Essa nunca foi a
verdadeira crítica, que fazendo garbo de desinteresse, folga com os
triunfos alheios, e jamais se esquece da polidez e cavalheirismo tão
necessários no trato das letras.
«A crítica originou-se do exame das boas obras, assim como
a retórica nasceu do estudo dos primores da eloqüência. Os exemplares legados pelos grandes mestres revelam-nos as belezas em
toda a sua plenitude e nos dão idéias claras daquilo de que só
possuíamos confusas e vagas noções. O gosto apura-se com o
manusear dos grandes modelos; a reflexão corrige os erros e desenvolve o sentimento do belo. O gênio em sua pasmosa irradiação
pode compreender e exprimir o que há de mais elevado, independentemente do estudo e aplicação das regras; os grandes mestres
da antigüidade acharam em si próprios as mais belas e sublimes
inspirações. Mais tarde porém conheceu-se que havia necessidade
de preceitos para evitar erros que os maiores engenhos haviam
cometido, fazendo outrossim caminhar o espírito humano a novas
conquistas e poupando-lhe experiências e tentativas por outros já
ensaiadas. Foi este o pensamento que determinou Platão a escrever
os seus Diálogos e Aristóteles as suas Retórica e Poética, genuínos
códigos do bom-gôsto, destinados a um povo que achava a representação viva e animada do belo nos versos dos seus poetas e nos
discursos dos seus oradores.
«Convém o papel de crítico aos espíritos sãos e delicados,
que destituídos da qualidade inventiva limitam sua ambição a analisar os trabalhos alheios, apontando-lhes as belezas e defeitos: são
os magistrados da literatura que aplicam as leis com amplo conhecimento de causa. Bem que modesta, não é menos útil a sua missão;
e Horácio, que com tanta proficiência a desempenhou, comparava-se
ã pedra de afiar que dá corte ao ferro sem ter a virtude de cortar.
«
» . Fungar vice cotis, acatam
«Reddere quae ferrum valei, exsors ipsa secandi».
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«Há três maneiras de proceder-se à crítica: pela impressão
que resulta da primeira leitura de qualquer obra; pela análise detida
e minuciosa de cada uma de suas partes, tomadas em separado; e
pela confrontação da obra que analisamos com outra de natureza
idêntica, ou semelhante.
«O primeiro método é mui suscetível de erros; porquanto quase
sempre nos entusiasmamos, ou indignamos com as primeiras palavras
do que lemos, e se formos julgar pelas impressões que resultam
dessa rápida e imperfeita leitura, raramente deixaremos de incorrer
em graves injustiças e inexatidões.
«O segundo método tem o inconveniente da falta de unidade,
podendo acontecer que o mérito da obra esteja no conjunto de
todas as suas partes, algumas das quais, consideradas destacadamente, não sejam escoimadas de imperfeições.
«O terceiro método deve ser o preferido com a cláusula de uma
conscienciosa análise, tanto absoluta como relativa ao espírito da
obra.
«Deparando o crítico com a razão da sua existência, confronta-la-á com outras congêneres, tendo em atenção as diferenças de
tempo, lugar, etc.; porquanto absurdo seria pretender que os personagens da Ilíada procedessem do mesmo modo e tivessem idênticas
idéias que os contemporâneos de Péricles, ou Alexandre.
«Condição essencial é do crítico transportar-se pela imaginação
à época em que foi escrita a obra que tem de julgar, fazendo consciencioso estudo das idéias que então dominavam e do caráter dos
homens que tomaram ativa parte nos acontecimentos. Aristarco é
apresentado como o tipo do bom crítico, e Zoilo do mau».
(Cônego Dr. J . C . Fernandes Pinheiro, Postilas de Retórica
e Poética, 4» ed., 1901, págs. 169-172) .
APÊNDICE IX

PALAVRAS DE CARLOS HONÓRIO DE FIGUEIREDO,
INSERTAS DO RELATÓRIO ANUAL DO INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO (1876)
«A primeira sessão ordinária, celebrada em 20 de abril, foi
estéril: nenhum dos colaboradores da nossa história e geografia,
então presentes, se achava em estado de exibir trabalho, pois
estavam sob a pressão da mais pungente saudade, lembrando-se do
prematuro passamento de um dos mais dignos obreiros, cuja cadeira
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se achava vazia. Quereis que vos lembre esse tão pranteado consócio? Basta exibir a seguinte moção, unanimemente aprovada:

em que se assentara, e que tanto soube honrar, com os reflexos
majestosos da eloqüência e da sabedoria.

«Sendo esta a i 9 sessão deste Instituto depois do passamento
do nosso ilustrado consócio o Cônego Joaquim Caetano Fernandes
Pinheiro, propomos que se faça na ata menção do profundo pesar
que sente esta associação por tão sentida perda, levantando-se a
sessão. — Dr. Joaquim Antônio Pinto Júnior, Dr. Manuel Duarte
Moreira de Azevedo, — Dr. João Ribeiro de Almeida, — Carlos
Honório de Figueiredo, — José Tito Nabuco de Araújo».
«Na verdade, senhores, foi o devido tributo rendido à memória
do Cônego Fernandes Pinheiro, que por espaço de tão longos anos
ilustrou a cadeira de 1-° secretário, e produziu trabalhos de mérito
real, tanto para a história pátria, como para a literatura.
«Filósofo, historiador e distinto clássico da nossa língua, o
Sr. Cônego Fernandes Pinheiro deixou no Instituto Histórico um
vácuo bem difícil de preencher. Nele perdeu a nossa academia um
amigo sincero e trabalhador, e o país uma de suas ilustrações.
Grande alma e grande talento, robustecido por um rico cabedal
de erudição, o seu espírito viverá eternamente na luz que verteu
sobre a humanidade.
«Quando se revê na humanidade, segundo o distinto orador
espanhol, e se morre na glória, o sepulcro é como que uma transfiguração. O seu féretro foi rodeado por tudo quanto há de ilustre
nesta terra, desde os anciãos avergados pelos seus gloriosos trabalhos até os jovens cheios de vividas esperanças.
«Uma pátria livre oferece eterna segurança a seus ossos; o
espírito nacional, eterno agradecimento aos seus serviços. Morrer
assim é desaparecer no tempo para reaparecer perenemente na imortalidade. (Palavras de E. Castellar) .
«O Instituto agradecido tratou de mandar colocar o seu busto
na sala de suas sessões
«Não obstante o mau estado de sua saúde, o nosso saudoso
colega jamais se olvidou de cumprir os deveres inerentes a seu
cargo.
«Raras vezes deixava de comparecer aos trabalhos do nosso
Instituto, e um mês antes de abandonar o invólucro terrestre para
receber das mãos do Eterno a coroa de glória a que tinha jus, ele
proferiu o discurso por ocasião da distribuição de prêmios do Colégio de Pedro II, como professor de retórica, e iluminou a cadeira

«Veneremos a sua memória e procuremos imitá-lo».
(Réu. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 39, II, 1876, páginas 475-477).
APÊNDICE X

OPINIÃO DE MANUEL DE ARAÚJO PORTO ALEGRE
SOBRE O ENSAIO INTITULADO «A FRANÇA
ANTÁRTICA»
«De todos os nossos colegas inscritos para leituras de trabalho
dois somente honraram nossas sessões com suas estimáveis lucubrações, o Sr. Cônego Fernandes Pinheiro e o Sr. Dr. Joaquim
Manuel de Macedo.
«A memória apresentada pelo Sr. Cônego Pinheiro, intitulada
A França Antártica, compõe-se de três partes: na primeira ocupa-se
o nosso estimado consócio com o estabelecimento de Villegaignon
no Rio de Janeiro, e aí traça um rápido esboço da projetada França
Antártica; na segunda trata da expedição de Duclerc; e na terceira
da entrada de Duguay Trouin. A primeira parte recebeu um mais
amplo desenvolvimento, porque o nosso laborioso colega remontou
à descoberta e fundação do Rio de Janeiro e provou pelo diário de
Pero Lopes que não foi Martim Afonso o pai da formosa Sebastianópolis, mas sim Gonçalo Coelho.
«No ardente e natural desejo que tinham os calvinistas de
possuir uma terra toda sua e do seu culto achou o nosso autor
o motivo principal desta conquista, e o demonstrou lücidamente
percorrendo o estado religioso da França naqueles tempos, os crimes
do fanatismo pelos tribunais especiais, lês chambres ardentes, e as
terríveis matanças de Paris e dos Alpes. É notável a apreciação
que o Sr. Cônego faz de Villegaignon para com os seus companheiros de seita e a investigação dos motivos que operaram sua conversão ao catolicismo, que, na opinião do escritor, firmaram-se mais
no desejo calculado de agradar ao cardial de Lorena, favorito de
Henrique II, do que nas revoluções de consciência e na evidência
da unidade católica. Finda esta parte com um bem merecido estigma
sobre a fronte daquele especulador cruel e pérfido para com os
companheiros de Dupont.
«A história da colônia portuguesa até 1710 serve de pórtico à
entrada de Duclerc. Na guerra da sucessão e na opulência da
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colônia viu o nosso consócio a origem da invasão daquele chefe
temerário; e no descrever a heróica defesa do povo fluminense
mostrou o quanto é nefanda a memória do soldado cobarde quando
se esquece de que a banda é um laço de honra que o liga ao
heroísmo, a espada a ceifa das palmas da vitória e a morte no
campo da batalha a sua vida de memória eterna. Depois de haver
considerado como um horrendo crime oficial a morte de Duclerc,
passa à última parte da sua memória toda consagrada à narrativa
da tomada do Rio de Janeiro por Duguay Trouin.
«Passemos a esponja sobre esta página vergonhosa, atestada
ainda por um documento irrefragável, como é o da capitulação da
cidade, cujo original está no Arquivo Público, e do qual extraiu o
nosso colega uma cópia, que serve de apêndice à sua memória.
«O atencioso silêncio com que o Instituto ouviu a leitura deste
escrito significa o seu mérito.
«Muitos pontos duvidosos e contradições dos nossos cronistas
ali estão elucidados com critério e com a amenidade de um estilo
corrente, claro e as mais das vezes conciso...».
(Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 21, 1858, páginas
506-508).
APÊNDICE XI

OPINIÃO DE JOAQUIM MANUEL DE MACEDO A RESPEITO DAS «BREVES REFLEXÕES SOBRE O SISTEMA
DE CATEQUESE SEGUIDO PELOS JESUÍTAS
NO BRASIL»
«O nosso ilustre consócio o Sr. Cônego Dr. Joaquim Caetano
Fernandes Pinheiro apresentou ao Instituto um trabalho muito
recomendável, a que intitulou Breves reflexões sobre a catequese
dos Jesuítas. Ele seguiu com um olhar indagador, profundo e
consciencioso, a marcha dos padres da Companhia de Jesus desde
os primeiros passos daqueles que desembarcaram com Tome de
Sousa no Brasil, até que os raios fulminadores da política do Marquês de Pombal destruíram o seu poder na terra de Santa Cruz,
arredando-os dela para sempre. Imparcial e consciencioso, o Senhor
Cônego Dr. Fernandes Pinheiro espalha flores pelo caminho trilhado pelos Nóbrega e Anchieta, proclama os serviços e a dedicação
dos santos missionários, que entregues aos piedosos cuidados da
catequese acendiam a luz da verdade e da religião de Cristo nas
almas dos míseros selvagens sem arrancar-lhes o dom piedoso de
sua liberdade; mas ao mesmo tempo o nosso distinto consócio
profliga o falso zelo desses outros, que arrancavam de suas tabas
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os filhos do deserto para fazê-los escravos depois de os tornat
cristãos; louva, tece coroas à caridade, e censura e fere no coração
a cobiça; em uma palavra, patenteia a verdade no que ela tem de
mais honroso e também no que ela tem de mais acerbo para os
Jesuítas; enumera os seus belos feitos, pinta as suas virtudes; mas
igualmente abre a nossos olhos o feio quadro dos erros e dos
abusos lamentáveis que eles cometeram no Brasil.
«As Breves reflexões sobre a catequece dos Jesuítas produziram
a mais agradável impressão no espírito de todos aqueles que ouviram
a sua leitura, e indisputàvelmente fazem tanta honra aos talentos
como ao nobre caráter do seu ilustrado autor».
(Rev. do Inst. Hist. e Geog. Brás., tomo 19, sup., 1856,
págs. 117-118).
APÊNDICE XII

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DESEMBARGADOR
MARIO GUIMARÃES FERNANDES PINHEIRO, POR
OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO RETRATO DO
CÔNEGO DR. JOAQUIM CAETANO FERNANDES
PINHEIRO NO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO (4-8-1954)
«Habituei-me, desde menino, a reverenciar a memória do Cônego Dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.
«Meu Pai, Luís Leopoldo Fernandes Pinheiro, era seu sobrinho
e afilhado; minha Mãe, Leonor Guimarães Fernandes Pinheiro, fora
sua aluna de História Sagrada e Catecismo, no Colégio Inglês, de
Botafogo.
«Recordando os áureos tempos de infância passados nesse colégio, minha Mãe referiu-se, por várias vezes, à predileção que por
ela manifestava o Cônego e à emoção que se apossava desse querido
Mestre sempre que falava na Virgem Maria. Então, seus olhos
se umedeciam lacrimosos, numa demonstração de místico fervor,
que muito impressionava à classe. Na simplicidade dessa evocação
está a resposta aos que supõem que o Cônego se ordenara, ávido de
conhecimentos, para poder instruir-se. Não houvesse ele sido tocado
pela vocação, suas aulas não teriam tido essa nota de fina sensibilidade cristã.
«Volvem os anos, e meu Pai, o mais querido dos sobrinhos,
une-se, pelo casamento, à discípula predileta do Cônego, o qual
não chegou a ter a ventura de poder abençoar tão feliz união.
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«Muito deveu meu Pai, no início da carreira, aos sábios conselhos e ao amistoso prestígio do Cônego, que, como tio e padrinho,
tudo fez por ele.
«Animador dos moços, prefaciou o Cônego, em 12 de abril
de 1873, o primeiro livro de versos de meu Pai, intitulado Primícias.
Tinha o autor apenas 18 anos e morava ainda em Macaé. Em alguns
trechos, observa o prefaciador: «a musa do poeta vagou por demais
desassombrada». Não obstante, com a superioridade que lhe era
peculiar, o Cônego, que, pela sua excepcional ascendência espiritual
sobre o jovem, poderia ter determinado a supressão do que bem
quisesse, preferiu respeitar-lhe a incipiente personalidade literária,
não tirando à obra o cunho de «nativismo» de que se revestia, e
expressou esse respeito, com a ressalva de seu entendimento em
contrário, ao declarar: •— «Tal foi o nosso escrúpulo pelas opiniões
do autor que conservamos ilesos os pontos mais diametralmente
opostos às nossas convicções». À sombra desse prefácio, erudito e
nobre, o livro foi publicado pelo livreiro editor B.L. Garnier de
quem, ainda pelas mãos benfazejas do Cônego, veio meu Pai a
aproximar-se, cuidando de obras mais úteis à instrução pública,
inclusive da segunda edição do Curso Elementar de Literatura Na-*
cional. Ao receber um exemplar dessa edição, Carlos de Laet confessa ter tremido de susto, lendo em seu frontispício que a edição
tinha sido melhorada, e recordando-se de que o próprio Cônego
costumava chamar as alterações póstumas «edições de hiena». Felizmente, porém, chegou o temível crítico à última folha do livro
sem que lhe houvesse deparado, como disse, o feroz digitígrado,
e reconheceu que «as retificações, poucas e sensatas, foram feitas
por mão de um parente e amigo do morto e em nada lhe alteraram
a índole da obra».
«Julgando-se suspeito, pelo parentesco e pela gratidão, para
escrever acerca do Cônego, limitou-se meu Pai, anonimamente, a
revidar, pela imprensa, os ataques às suas obras, vibrados pelos que,
mal formados, pretendiam elevar o próprio mérito sobre os destroços
do mérito alheio.
«Meu irmão e eu, por motivos vários, nada pudemos fazer.
«O silêncio sobre a figura do Cônego e suas obras, que se
acham esgotadas, dominou novas gerações. Entretanto, ainda Carlos de Laet, já octogenário, ressaltou, em artigo intitulado Ensino
Oficial da Literatura, publicado em O Jornal de 17 de novembro de
1927, que as obras do «doutíssimo professor» — Curso Elementar
de Literatura Nacional e Resumo de História Literária — têm
sido «manancial de instrução e de cópia para acerbos censores».
«Foi com intenso júbilo, pois, que, certa vez, ouvi de meu filho
Mário Portugal Fernandes Pinheiro, vindo do colégio, interessada
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pergunta a respeito do juízo que eu formava do Cônego Fernandes
Pinheiro e das suas obras. Respondi-lhe, incontinenti, o que pensava, o que ouvira de meu Pai e de pessoas cultas e, no tocante
ao Curso Elementar de Literatura Nacional, apontei-lhe o parecer,
anexado à segunda edição desse Curso, da Academia Real das Ciências de Lisboa, firmado pelas autoridades insuspeitas e incontestes
de Rebelo da Silva e Antônio da Silva Túlio.
«Mostrou-me meu filho, indignado, a opinião existente no
compêndio de literatura por que estudava e, com o ímpeto próprio
da adolescência, publicou, sob o título de Julgamento Injusto, o seu
primeiro artigo, uma severa e intolerante crítica ao dito compêndio.
«Estimulado por essa criadora indignação, procurou meu filho,
pessoalmente, estudar a vida e a obra do Cônego Fernandes Pinheiro e, como resultado desse estudo, que tantas pesquisas demandou, escreveu o Esboço Biobibliográfico Sobre o Cônego Fernandes
Pinheiro, ao qual deu honrosa guarida a Revista deste Instituto, publicando-o e imprimindo-lhe, com essa publicação, o cunho de sua
autoridade.
«Vê-se nesse trabalho, de que há separata, quem foi e o que
fez o Cônego, cujo nome já era familiar a esta Casa, da qual participara antes dele, como fundador e Presidente Perpétuo, outro
Fernandes Pinheiro, seu tio José Feliciano, Visconde de São Leopoldo, de quem descende o nosso prezado Leopoldo Antônio Feijó
Bittencourt, operoso Secretário do Instituto, Membro da Comissão
Diretora da Revista e zeloso continuador da tradição de seus
maiores.
«Não cabe a mim, sobrinho neto do Cônego, fazer o elogio
daquele que levou ao máximo os seus esforços por bem servir a
este magno Instituto, quer como seu secretário, quer nas comissões
de que fez parte, quer como colaborador assíduo de sua inestimável
Revista. Vivia o Cônego, todos vós o sabeis, a própria vida desta
Casa, a que se consagrara de corpo e alma.
«Prostrado já no leito de morte — declarou o Visconde de
Taunay, como representante oficial do Instituto, no discurso fúnebre,
por ocasião do sepultamento do grande lidador — nem mesmo
assim quis deixar de concorrer para nossa última sessão solene e,
com esse esforço, que só conhecem os que têm a consciência do
dever, escreveu um longo relatório, que não pôde ler, prestação de
contas que havia de ser final e que ele fazia antes de recolher-se
ao eterno e inquebrantável silêncio». Mais tarde, em alocução pronunciada em 1888, ainda invoca o mesmo ilustre orador a figura do
Cônego com estas sentidas palavras: «E vós também, Cônego
Fernandes Pinheiro — a síntese da dedicação mais completa e
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ininterrompida por muitos lustros a este Instituto que tanto vos deve
e de vós tanto se lembra».
«O Instituto, agradecido, mandou colocar o busto do Cônego
na sala de suas sessões, como ficou acentuado no relatório anual
lído em sessão de 15 de dezembro de 1876.
«Agora, é a família do inesquecível morto, representada por
seus sobrinhos, que, numa demonstração de apreço e afeto, oferece
a este Instituto o retrato de quem nele ingressou há cem anos, com
o propósito, sempre mantido, de dar-lhe a mais completa colaboração .
«Comemorando, assim, esse centenário, conforta-nos a certeza
de que, compreendido ainda em vida pelos seus consócios, o Cônego Fernandes Pinheiro há-de ser lembrado neste tradicional
Sodalício, que lhe cultua, como nós, a veneranda memória».
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