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O DESERTOR DAS LETRAS E A LITERATURA INSTRUTIVA PORTUGUESA NO 

CONTEXTO DAS LUZES 

 

Júnior César Pereira1 

 

Resumo: No decorrer do setecentos as ideias iluministas foram introduzidas em Portugal por 

vários intelectuais, que ficaram conhecidos como ‘estrangeirado’, ou seja, aqueles homens 

que foram ampliar seu universo intelectual no exterior. Não obstante as idiossincrasias dos 

vários iluminismos, o ideal pedagógico foi uma característica comum nos diversos lugares 

onde as luzes iluminaram a cultura. Nesse seguimento os novos paradigmas científicos 

deveriam contribuir para a formação de um novo homem, sendo que tais ideais foram 

projetados também na poesia. O trabalho em foco buscou analisar o poema O Desertor das 

Letras, do poeta mineiro Manuel Inácio da Silva Alvarenga, no intuito de compreender como 

a literatura expressava as novas ideias em Portugal. Para tanto, privilegiaremos a historicidade 

da produção, buscando ponderar os diversos influxos do autor para a produção da obra.  

 

Palavras-chave: Iluminismo português; Poesia; Silva Alvarenga. 

 

1. Introdução: as Luzes em Portugal 

  

A atividade intelectual e acadêmica de D. Rafael Bluteau e do 4. Conde da Ericeira, D. 

Francisco Xavier de Meneses, representou em Portugal, um primeiro movimento convergente 

com o novo clima propugnado pelas Luzes na Europa (CARVALHO, 2007, p.). Sob os 

auspícios de D. João V vemos diversos marcos importantes para a participação do Reino 

Lusitano nesse novo cenário, como a instituição da Aula de Física Experimental no Palácio 

das Necessidades, e ainda as aulas de Filosofia proferidas pelo P. João Baptista na 

Congregação do Oratório. A década de 1740 vê a publicação do Verdadeiro método de 

estudar, de Luís Antônio Verney, e da Lógica Racional, Geométrica e Analítica de Manuel 

Azevedo Fortes, obras basilares da ilustração portuguesa (TUNA, 2009, p.14-25). 

Figura exponencial da política portuguesa no reinado de D. José I, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, proporcionou em grande medida as condições para o 

estabelecimento do iluminismo em Portugal. Sob seu governo é publicada a Dedução 
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Cronológica e Analítica (1768) que precede os dois documentos mais característicos no que 

tange às reformas empreendidas no âmbito educacional: o Compêndio histórico do estado da 

Universidade de Coimbra (1771) e os novos Estatutos da Universidade de Coimbra (1772) 

(CARDOSO, 2002, p.141). 

Nesse contexto houve uma contraposição fundamental: de um lado as trevas, 

representadas pelos inacianos; de outro, as luzes redentoras tendo o Estado pombalino como 

baluarte (CARVALHO, 2007, p.35). A Companhia de Jesus foi eleita como a principal 

responsável pelo atraso e decadência intelectual do Reino, nesse sentido urgia a expulsão 

destes homens, responsáveis pela educação até aquele momento. A repressão aos jesuítas não 

deve ser compreendida como a negação da religião em detrimento das luzes. O iluminismo 

em Portugal não foi avesso ao catolicismo, pelo contrário buscou atualizar a tradição de 

pensamento católico aos novos paradigmas oriundos da ilustração. A forte influência de 

pensadores italianos como Muratori e Genovesi converge com essa atualização do 

pensamento cristão, que ao contrário de diversos pensadores ingleses e franceses não defendia 

princípios deístas e materialistas (CARVALHO, 2007, p.25). Antônio Ribeiro dos Santos, D. 

Frei Manuel do Cenáculo Villas Boas e Teodoro de Almeida são exemplos de pensadores 

católicos portugueses que se alinharam com os parâmetros iluministas, configurando uma 

corrente de pensamento apologética. Esses homens ilustrados compuseram, ao lado de figuras 

como Martinho de Mendonça Pina e Proença, Antônio Soares Barbosa, Francisco José Freire, 

Antônio Sanches Nunes Ribeiro, um grupo que ficou conhecido na posteridade como 

‘estrangeirado’, que buscou refletir os influxos das novas ideias vindas de fora de Portugal. 

Em suma, o que houve nessa conjuntura foi o intuito de secularizar a sociedade, delimitar as 

esferas de ação das instituições sociais e espiritualizar a igreja (SANTOS, 2004, p.949-956). 

Malgrado às idiossincrasias do movimento português, observa-se neste, um ideal 

pedagógico em concordância ao de utilidade pública, aproximando-o desse modo ao caráter 

próprio do Iluminismo europeu. Nesse seguimento as ideias sobre instrução puderam ser 

notadas em diversas produções intelectuais, seja de cariz poético, filosófico, histórico entre 

outros, configurando uma literatura instrutiva, porquanto de matriz ilustrada.  

 Viveu nesse contexto de mudanças culturais o protagonista de nosso estudo, a saber, o 

poeta, professor de Retórica e advogado, Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Nascido em Villa 

Rica no ano de 1749, este homem de letras estudou Leis e Cânones na Universidade de 
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Coimbra, onde ganhou grande admiração do poderoso ministro de D. José I, Sebastião José de 

Melo, por meio de sua avultada erudição e vocação para as artes literárias (TUNA, 2009, 

p.63). De volta à sua pátria, não tardou a assumir um posto régio. Ocupou-se da docência por 

quase três décadas; fez odes poéticas aos monarcas; proclamou as artes com demasiado 

fervor; atuou como presidente da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, onde teve relações 

com outros intelectuais; foi preso, acusado de propagar as temíveis ideias francesas; satirizou 

os costumes (ALVARENGA, 2010, p.11); lutou a favor de melhores condições para a prática 

do ensino no Rio de Janeiro; foi dono de uma das maiores bibliotecas particulares do período; 

contribuiu em alguns periódicos da época; foi reconhecido como um dos mais importantes 

professores e literatos por ilustres personagens do primeiro quartel do oitocentos que ajudou a 

formar como Januário da Cunha Barbosa, Frei Francisco do Monte Alverne, Frei Sampaio, 

Santa Úrsula Rodovalho entre outros. 

 Alvarenga foi figura de grande relevância entre aqueles homens ilustrados que se 

alinharam à política reformista do poderoso Marquês de Pombal. Nos oito anos em que 

estudou na cidade do Mondego foi introduzido no círculo de letrados patrocinados pelo real 

governante por meio de seu amigo, o também poeta José Basílio da Gama. A obra O Desertor 

das Letras, publicada em 1774 à mando do ilustre político, marca a participação de Silva 

Alvarenga nesse meio de intelectuais que serviram os propositos da Coroa, mas também 

mostraram suas preocupações com a instrução no Reino. Nesse breve texto, tencionamos 

enquadrar essa obra em seu devido contexto histórico, acentuando aspectos para uma leitura 

mais abrangente da mesma. 

 

2. O Desertor das Letras: poema de um jovem ultramarino frente à Reforma da 

Universidade de Coimbra 

  

Na segunda metade do século XVIII, a população conimbricense oscilou entre 11 e 13 

mil habitantes A Universidade era o grande atrativo da cidade. Entre 1772 e 1808, 608 

brasileiros passaram por Coimbra (CRUZ; PEREIRA, 2009, p.207). Deu-se preferência pelos 

cursos de matemática e filosofia, pois as profissões de naturalista e matemático eram bem 

requisitadas naquela conjuntura. Houve por parte da coroa portuguesa, uma política de 

cooptação dos filhos da elite luso-brasileira, um intento que visava a composição de um 
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quadro de funcionários régios para lidar com questões jurído-economicas (LOPES, 2009, 

p.93-129). 

O processo de formação dos estudantes ultramarinos que iam para a metrópole não era 

isento de dificuldades. A mudança de país que implicava uma nova adaptação era 

extremamente complicada. 

 

De qualquer parte que se viesse, não era simples alcançar a cidade. As 

estradas eram difíceis e constituíam mesmo uma aventura a viagem até lá. 

Basta dizer que, para vencer as 33 léguas que a separavam de Lisboa, 

levavam-se cerca de 2 dias. Dependendo da terra de origem, mesmo os 

estudantes reinóis tinham de enfrentar penosas jornadas em lombos de mula, 

até atravessar a ponte sobre o Mondego e entrar em Coimbra. Quanto aos 

brasileiros, passavam não menos de 60 dias para cruzar o Atlântico até o 

porto de Lisboa e daí, até ao destino, mais uma difícil jornada por terra 

(LOPES, 2009, p.212).  
 

 

Manuel Inácio da Silva Alvarenga esteve 8 anos em Coimbra e é por meio da carta de 

curso do estudante, que Tuna (2009, p.32) trouxe à luz aspectos cruciais dessa estadia em 

Coimbra. No primeiro ano do curso de Instituta, nosso personagem teve aulas com o 

renomado jurista Pascoal José de Melo Freire dos Reis. No segundo ano, que perdurou de 

outubro de 1769 até maio de 1770, teve como mestres de Prima e Véspera José Antônio de 

Souza Pereira, Cristóvão de Almeida Soares e Antônio Bernardo de Almeida. No terceiro ano, 

seguiam-se os estudos das mesmas matérias. Em 25 de setembro de 1771 o funcionamento da 

Universidade foi suspenso para a Reforma, sendo reativado sob o edital de 5 de outubro de 

1772. 

Neste mesmo ano, Silva Alvarenga compôs um poema, o qual dedicou à seu amigo, o 

poeta José Basílio da Gama. Trata-se de A Termindo Sipilio arcade romano por Alcindo 

Palmireno arcade ultramarino Epístola, publicado pela oficina de Pedro Ginioux, na cidade 

de Coimbra. Tal composição marca o limiar da produção poética de Alvarenga. Essa obra 

teve ampla circulação no reino malgrado o intento do jovem estudante de publicá-la sem 

consentimento da Real Mesa Censória, o que implicou em um processo ao livreiro citado 

acima (ANJOS, 2015, p.54). Não obstante, seria por meio de uma linguagem voltada ao 

cômico que nosso personagem marcaria seu lugar entre aqueles que comemorariam as novas 

configurações da educação em Portugal e seus domínios. 
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O poema-herói cômico, segundo Candido (2000, p.147), surgiu como uma mescla 

entre a sátira tradicional, o burlesco e a epopeia, resultado do virtuosismo literário próprio ao 

século XVII. Assumindo uma postura crítica, direcionava seus ataques às pessoas particulares 

ou à ideias e princípios. Em suma, tinha como objetivo orientar e corrigir. Entre os principais 

representantes desse modelo satírico na literatura portuguesa, destacam-se O Desertor das 

Letras (1774), de Manuel Inácio da Silva Alvarenga e O Reino da Estupidez de Francisco de 

Melo Franco (1785). Boileau foi a principal influência desses literatos. Esse ilustre autor 

definia a celebração em tom épico de um acontecimento sem importância como o objeto do 

poema herói-cômico.  

O intuito de corrigir os costumes, inscrito nos poemas citados acima era também 

devedor das ideias utilitárias que corriam por todo o século XVIII, o que significou, no caso 

de O Desertor, uma crítica ferrenha à filosofia peripatética que predominava até então na 

educação portuguesa. Nesse sentido, juntavam-se os dois autores à Basílio da Gama em uma 

tríade deveras representativa do espírito ilustrado português, cujo vértice era Marquês de 

Pombal. Nas palavras de Antônio Cândido: 

 

O Desertor, de 1774, celebra a instauração da reforma e manifesta confiança 

esperançada no poder da ciência para demolir a rotina; daí o otimismo que 

fura por entre os versos e o bom humor sadio das peripécias. O Reino, de 

1785, constata a persistência dos fantasmas intelectuais do passado e o 

relativo malogro da iniciativa renovadora; por isso escorrega do herói-

cômico ao satírico, com azedume e revolta mal disfarçados pela aparente 

bonomia. Ambos se afastam do preceito referente à futilidade do tema 

básico, escrupulosamente observado por Cruz e Silva, pois se na fatura 

utilizam a hipertrofia épica de situações corriqueiras, o núcleo intencional é 

uma ideia da maior importância: celebração do espírito moderno, confiança 

nas luzes e no valor humano do ensino. Por este lado, são jornalismo de 

combate, sendo poemas didáticos enroupados no burlesco (CÂNDIDO, 

2000, p.149). 

 

Trabalho de grande expressão no interior da obra poética de Silva Alvarenga, O 

Desertor: poema herói-cômico, publicado pela Oficina da Universidade de Coimbra, em 

1774, comemora em definitivo a reforma educacional que se sucedeu em Portugal. O enredo, 

inscrito em cinco cantos, mostra as desventuras do jovem Gonçalo, que junto a um grupo de 

trânsfugas desiste da formação acadêmica. A fuga de Coimbra rumo ao fictício vilarejo de 

Mioselha, terra natal do personagem, fora incentivada por um antiquário de nome Tibúrcio, a 
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personificação da Ignorância, que contrasta em todo o poema com a luz da verdade emanada 

pelo exercício reformador de Pombal. A leitura do poema  mostra uma nítida dualidade: as 

luzes da reforma por um lado, e as trevas da ignorância por outro. As luzes simbolizavam o 

Estado pombalino, e a Ignorância a educação jesuíta (ALVARENGA, 2010, p.33).  

Sob a pena do poeta mineiro, Sebastião José de Carvalho e Melo é glorificado na 

primeira parte do poema. O ilustre Marquês de Pombal chegara em Coimbra como 

Plenipotenciário e Lugar-Tenente de D. José I com o objetivo de reformar a Universidade em 

22 de setembro de 1772. Segundo Ivan Teixeira, José Basílio da Gama, poeta que tinha 

grande prestígio na corte nessa conjuntura, mediou o encontro de Pombal e Alvarenga. Nas 

palavras do cônego Januário da Cunha Barbosa, o que se seguiu foi uma enorme admiração 

por parte do Marquês em virtude da grande erudição de Silva Alvarenga (BARBOSA, 1841, 

p.340). O resultado desse encantamento foi a publicação do poema em questão a mando do 

poderoso ministro real. Pombal é descrito no poema como o grande restaurador do império 

português, que desde a ida de D. Sebastião à África em 1578 até aquele momento se 

encontrava em ruínas (ALVARENGA, 2010, p.62). Ainda na primeira parte, a Ignorância 

reclama o Império perdido: ‘A soberba Ignorância entanto observa/ E se confunde ao ver o 

próprio trono/ Abalar-se e cair; o seu ruído/ Redobra os ecos nos opostos vales/ E o Mondego 

feliz ao mar undoso/ Leva alegre a notícia, porque chegue/ Das suas praias aos confins das 

terras’ (ALVARENGA, 2010, p.63).  

No segundo canto a preguiça e a ociosidade, amigas da ignorância personificam-se no 

séquito de desertores das letras: Gonçalo, não aguentou a rigidez da nova carreira; Alberto era 

o jovem festeiro; Cosme, aquele que se deixava levar pelas paixões; Bertoldo, dizia 

falsamente pertencer a uma linhagem de fidalgos; Gaspar era o iracundo; e o guia supremo, 

que levava a bandeira da obscuridade, o já citado Tibúrcio (ALVARENGA, 2010, p.74). Tais 

figuras se contrapunham ao novo modelo de aluno preconizado pelos Novos Estatutos da 

Universidade, qual seja aquele em concordância com as necessidades da Coroa portuguesa. 

Momento essencial do poema, a exortação do velho Ambrósio aos jovens desertores aponta 

para o destino que aguarda aqueles que assim como ele se afastaram dos estudos: 

 

Eu também já na flor da mocidade 

Varri co’a minha capa o pó da sala: 

Eu também fui rancho da carqueja, 
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Digno de fama e digno de castigo. 

Era então como vós. Jamais os livros 

Me deveram cuidado e me alegravam 

Da noturna empresa, dos distúrbios: 

Os dias se passavam quase inteiros 

Nos jogos, nos passeios, nas intrigas 

Que fomentam os ódios e as vinganças. 

Por isso estou no seio da miséria, 

Por isso arrasto uma infeliz velhice, 

Sem honra, sem proveito, sem abrigo  

(ALVARENGA, 2010, p.79-80). 

 

A história se desenrola, o destino dos trânsfugas vai se delineando entre brigas em 

estalagens regadas à bebedeiras, prisões e diversos entraves. A chegada à Mioselha se dá, e o 

que espera Gonçalo é uma surra de pau, dada pelo tio, ao ver o sobrinho fracassado na carreira 

das letras. Como dito, a educação jesuíta, objeto de menoscabo pelos seguidores do 

pombalismo manifesta-se no poema. Nesse sentido chama-nos a atenção uma cena ao término 

da obra onde Gaspar, um dos desertores mostra com orgulho a livraria do tio, repleta de obras 

estranhas à renovação educacional implementada. Segue a parte citada: 

 

Mostra Gaspar vaidoso a livraria, 

Donde o tio Doutor sermões tirava; 

Mao gosto, que à razão não dás ouvidos 

... 

Geme infeliz a carunchosa Estante 

C’o o peso de indulgentes casuístas, 

Dianas, Bonacinas, Tamburinos,  

Moias, Sanches, Molinas e Lagarras. 

(ALVARENGA, 2010, p.115) 
 

 

A composição em tela permite-nos inferir que o jovem poeta tencionava muito mais 

do que simplesmente tecer um elogio ao poder do primeiro ministro real. O novo sistema de 

ensino ensejou um renovado ânimo no estudante ultramarino engajado na vida das letras. 

Dispondo de uma sólida base teórica, haja vista o prólogo do poema, Alvarenga procurou por 

meio deste, aludir às virtudes ocasionadas pelo estudo, e sua utilidade para o Reino português. 

Desse modo, se serviu do estilo herói-cômico para seu empreendimento, que nas palavras do 

próprio autor ‘não há quem duvide, que ele, porque imita, move e deleita: e porque mostra 

ridículo o vício, e amável a virtude, consegue o fim da verdadeira poesia’ (ALVARENGA, 

2010, p.58).                                                                                                                                   
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  No âmbito de tal literatura instrutiva, cabe lembrar sob à luz da análise de Tuna (2009, 

p.56), que Silva Alvarenga já tinha inscrito no poema À mocidade portuguesa por ocasião da 

Reforma da Universidade seu entusiasmo frente aos novos parâmetros da educação 

conimbricense. o Neste poema, publicado apenas em 1782, dez anos após sua composição, o 

jovem poeta começa expondo o estado deplorável em que a Universidade se encontrava.  

 

A fastosa indolência, 

Tarda preguiça, e molle ociosidade, 

Tiveste por sciencia,  

Infeliz lusitana mocidade; 

Barbaros dias, séculos de ferro 

(ALVARENGA, 1864, p.247) 

 

A ignorância reinante, alegoria do método escolástico preconizado pelos inacianos, é 

contraposta ao porvir dos ideais prescritos pela reforma da Universidade. Avulta a crítica aos 

glosadores e o intuito de retorno ao estudo das fontes originais. O poeta comemora a bem-

aventurança dos novos tempos, onde a superstição e a ignorância eram rechaçadas pelas mãos 

fortes de Pombal em união com a igreja. 

 

A pérfida impostura 

Nem sempre há de reinar; um claro dia 

Aparta a nevoa escura 

Do teu templo, imortal sabedoria: 

Gemem das áureas portas os ferrolhos, 

E a desusada luz offende os olhos 

 

Pisai cheios de gosto 

Da bela gloria os ásperos caminhos, 

Enquanto volta o rosto 

O fraco, o inerte à vista dos espinhos,  

E fazei por vós que inda se veja 

O império florescente e firme a igreja 

(ALVARENGA, 1841, p.250). 

 

Francisco de Melo Franco também utilizou da sátira para tecer suas críticas. Em O 

Reino da Estupidez, o ataque é direcionado a rotina que a Universidade sucumbiu depois da 

incompleta reforma, que fora tão comemorada pelos homens de letras. O fanatismo, a 

hipocrisia, juntamente com a superstição reúnem-se sob a égide da Estupidez, que uma vez 

expulsa dos países progressistas, reconheceu morada em Coimbra. O poema representa, como 
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bem notou Cândido (2000, p.152) ‘a desilusão das aspirações intelectuais, frustradas pelas 

rotinas dos corpos docentes, muito inclinados a repousar na mediocridade em países de 

nepotismo universitário e pouca concorrência intelectual, como era a metrópole.’ 

O nome de Sebastião José de Melo continuava a ser devotado, mesmo depois de sua 

sucessão. Forte era o pendor progressista daqueles que glorificavam a figura do primeiro 

ministro de D. José I. Fato é, que a rotina universitária não representativa do espírito 

científico propagado pela ilustração foi objeto de crítica de outros autores, como Sousa Caldas 

e Francisco Vilela Barbosa. O primeiro escreveu uma carta em 1790 criticando os 

fundamentos do ensino vigente, já o segundo, estudante de matemática oriundo do ultramar, 

reclamava em uma carta das péssimas condições do ensino encontrado na cidade do Mondego 

(CÂNDIDO, 2000, p.154). 

 

3. Considerações finais 

 

O quadro exposto anteriormente nos permite observar com lentes ampliadas o 

contexto de produção do poema O Desertor das Letras. Nos anos em que esteve na 

Universidade de Coimbra estudando Cânones, o jovem Manuel Inácio da Silva Alvarenga 

acompanhou de perto as reformas dos Estatutos da Universidade empreendida pelo Marquês 

de Pombal, figura exponencial da Ilustração portuguesa. Animado com os ventos 

renovadores, Alvarenga compôs a referida obra em tom cômico, no intuito de pintar figuras 

que, por se desviarem do caminho das letras encontraram um destino cruel. À malfada sorte 

dos desertores das letras subjaz o caráter instrutivo do poema, a saber, o caminho a não ser 

seguido por aqueles que desejassem ser lembrados pela fortuna, porquanto bem formados sob 

a égide da Coroa, no sentido de contribuir para a utilidade pública, tema caro às Luzes 

europeias de modo geral.  
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