
PRESENÇA JESUÍTICA NO BRASIL

E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA RIO GRANDE DO SUL

1) Introdução:

O referido trabalho o qual realizei para conclusão do curso de pós graduação em

história do Rio Grande do Sul pela Universidade Federal de Rio Grande pesquisei os

primórdios da educação no Brasil, sendo indissociável esse início da educação com a

religião católica, pois, em outros países, e no caso específico de Portugal e na colônia

Brasil a evangelização e a aculturação feita por padres jesuítas desenvolveu-se com o

início das primeiras letras, ensinando assim os autóctones e filhos de colonos a contar,

ler e escrever para após ensinar-lhes o evangelho.

Assim, o trabalho desses missionários foi importante para o início da educação e

evangelização do nosso país, pois, mesmo hoje com algumas mudanças o método de

educação por eles utilizado, o Ratio Studiorum continua sendo usado nas escolas.

2) Metodologia:

Fiz uma revisão bibliográfica com análise de fontes oriundas de ordens religiosas as

quais atuaram no Brasil e na metrópole Portugal mesmo sendo na maioria quase que

absoluta feito por jesuítas a educação outras ordens como Oratorianos, Maristas e

Capuchinhos ensinaram as primeiras letras, mas não deixaram praticamente escritos

para se resgatar seus feitos, diferente dos jesuítas os quais vasto material deixaram

como o método de educação por eles utilizado o Ratio Studiorum, o qual analisei em

sua primeira edição datada de 1599.

3) Resultados e discussão:

Foi possível pela vasta documentação deixada pelos jesuítas em suas comunicações

entre eles dos locais mais distantes até seu superior em Roma, bem como os relatórios

dos fiscais jesuítas quando se deslocavam nas missões mais longínquas para avaliarem

a educação e a evangelização. Dessa forma sua grande contribuição na evangelização/

catequização norteou os valores católicos com regras de melhor convívio em

sociedade no início da civilização no Brasil.



4) Conclusão:

Dentre os vários benefícios os quais os inacianos trouxeram aos países onde estiveram

como educadores e catequizadores ficou o método Ratio Studiorum, ainda utilizado

com pequenas modificações e nesse período antes da expulsão dos inacianos a

educação por eles otimizada foi totalmente gratuita, diferente de outras ordens sendo

no Brasil colônia e Portugal responsáveis por mais de 90% da educação e quando da

sua expulsão em 1759 já haviam evangelizado por mais de dois séculos.

Isto posto, nas minhas pesquisas encontrei documentações as quais descrevem sobre

ótica de vários autores que a tentativa das então aulas-régias feitas pelo Marquês de

Pombal terem fracassado em qualidade e em número de escolas, com desvios de

verbas da educação e tendo após 1759 a educação do Brasil ainda apoiada por jesuítas

e muitos padres-mestres inclusive no Rio Grande do Sul recém fundado em 1737 e

essa contribuição da educação mesmo que não só por jesuítas, mas continuaram

contribuindo com outras ordens da Igreja Católica por abnegação e ainda hoje

encontramos referências positivas na qualidade do ensino religioso, prova é que a

ordem jesuíta retornou ao Brasil e outros países de onde foram execrados por um

período de quatro décadas e se mantém até hoje dedicados ao ensino.
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