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RESUMO 
 

Este artigo estuda o pensamento pedagógico de João de Barros a partir da Cartinha. Tal obra 
é uma cartilha voltada à “alfabetização” em português e ao ensino dos preceitos cristãos. Na 
obra, Barros defende o ensino da língua portuguesa antes do latim, mostrando seus proveitos. 
Apresenta a língua como instrumento de evangelização dos povos conquistados. Na primeira 
parte, “Introdução para aprender a ler”, Barros inova ao trazer um alfabeto ilustrado e uma 
esfera silábica. Além disso, escreve numa linguagem simples e clara, buscando maior 
eficiência no aprendizado. Na segunda parte, mais extensa, ensina os preceitos católicos 
(orações, mandamentos, tratado da missa etc.). Assim, Barros revela-se como figura de 
destaque na pedagogia portuguesa quinhentista. 
 
Palavras-chaves: João de Barros; Cartinha; Língua portuguesa; Catolicismo. 
 

 
 

ABSTRACT 
 

This article studies the pedagogical thought of João de Barros from Cartinha. This work is a 
primer aimed at “literacy” in Portuguese and the teaching of Christian precepts. In this work, 
Barros defends that Portuguese has to be teaching before Latin, showing the profits. 
Introduces the language as an evangelization instrument of the conquered people. In the first 
part, “ Introduction for learn to read”, Barros innovate when brings an illustrated alphabet and 
a syllabic sphere. Beyond that, writes in a clear and simple language, searching for more 
learning efficiency. In the second part, more extensive, teaches the Catholic precepts (prayers, 
commandments, mass treatise etc.). Therefore, Barros reveals itself as a leading figure in five 
hundred century Portuguese pedagogy. 
 
Keywords: João de Barros; Portuguese language; Catholicism. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo foca o pensamento pedagógico do humanista português João de 

Barros (1496-1570), tomando como base uma das suas obras, a Cartinha. Esta faz parte de 

um grupo de quatro obras pedagógicas do autor3. Além da Cartinha, pertencem a este 

conjunto uma gramática (a segunda da língua portuguesa) e dois diálogos (o Diálogo em 

louvor da nossa linguagem e o Diálogo da viciosa vergonha). A Cartinha foi publicada em 

1539, e as demais publicadas em 15404, todas em Lisboa. O objetivo deste artigo é analisar o 

pensamento pedagógico de João de Barros, situa-o no contexto por ele vivido, tendo como 

referência a sua Cartinha (1539). 

A obra em estudo é um manual voltado para a “alfabetização” e, principalmente, 

para o ensino dos preceitos básicos do catolicismo. O exemplar aqui utilizado é a edição fac-

símile publicada pela Biblioteca Nacional (Rio de Janeiro - RJ), em 1995. Ela reproduz a 

única impressão original da obra que se tem conhecimento. A edição contém 58 páginas (duas 

em branco), cada uma medindo 17,5cm de largura por 23,5cm de altura, sendo que a maioria 

delas tem 29 linhas. Em toda a obra contabiliza-se 62 xilogravuras, incluindo as que 

correspondem à capitulação dos parágrafos. 

O autor da Cartinha nasceu em 1496, na cidade de Viseu (Portugal). Vindo de 

família nobre, filho do fidalgo Lopo de Barros5, desde cedo manteve fortes relações com a 

corte lusitana. Por esta razão assumiu vários cargos importantes no Estado português. Foi 

governador do Castelo de São Jorge da Mina (1522-1525), tesoureiro da Casa da Índia, da 

Casa da Mina e da Casa de Ceuta (1525-1528) e feitor da Casa da Guiné e da Casa da Índia 

(1533-1567).  

Além disso, recebeu do rei as capitanias do Rio Grande do Norte e do Maranhão 

(foral de 1535), no início da colonização do Brasil. Sua ação como donatário, todavia, não 

logrou êxito: um naufrágio acabou destruindo os planos de João de Barros de colonizar o 

Brasil. Em 1567 foi morar em Ribeira de Litem (Portugal), próximo a Pombal, onde morreu 

em 20 de outubro de 1570. 

Barros escreveu várias obras de grande relevo na literatura portuguesa. A primeira 

delas é a Crônica do Imperador Clarimundo (1520), uma novela de cavalaria versando sobre 

as aventuras de Clarimundo, imperador de Hungria e de Constantinopla, imaginado como 

antecessor dos monarcas portugueses (bisavô de D. Afonso Henriques). 

Seu maior destaque no campo da historiografia é Décadas, inspirada em Tito 

Lívio. A obra é constituída de quarenta “livros” que se subdividem em quatro grupos. Cada 

um correspondendo a uma década (a primeira década foi publicada em 1552, a segunda em 
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1553, a terceira em 1563 e a quarta foi publicação póstuma feita por João Batista Lavanha em 

1615, na cidade de Madri). Esta influência evidente do escritor latino fez com que João de 

Barros fosse chamado de “Tito Lívio português”. 

Atrelado à família real, o escritor português exalta o heroísmo lusitano na 

conquista do Oriente. O ufanismo patriótico do autor fez com que ele se tornasse a principal 

fonte literária de Luis de Camões n’Os Lusíadas
6. 

Outras obras de João de Barros são: Rópica Pnefma (ou Mercadoria Espiritual - 

1532)7, Panegírico do Rei D. João III (1533), Panegírico da Infanta D. Maria (1545), 

Diálogo de Preceitos Morais, (1540), Diálogo Evangélico sobre os artigos da fé contra o 

Talmud dos judeus (1540?) . 

 

O PENSAMENTO DE JOÃO DE BARROS NA CARTINHA 

João de Barros dedica a Cartinha ao príncipe Dom Felipe (1533-1539). No fac-

símile, o nome do príncipe Felipe encontra-se riscado e ao lado está escrito Ioam, com letras 

manuscritas típica do período quinhentista, referindo-se a Dom João (1537-1554), filho do rei 

Dom João III (1502-1557) e irmão de Dom Felipe (1533-1539). É provável que esta rasura, 

deva-se ao fato do príncipe Dom Felipe ter morrido no ano de publicação da obra8.  

No prólogo, que se segue à dedicatória, João de Barros fala da importância de sua 

obra e dos benefícios que se pode obter através da difusão do ensino da língua portuguesa. A 

argumentação do autor é permeada de metáforas e alusões a fatos relacionados com a 

expansão marítima portuguesa. 

Logo no início, João de Barros faz referência ao fabulador grego Esopo, que 

justifica os maiores benefícios que a terra dá às ervas daninhas do que às sementes plantadas 

pelo agricultor: a terra é “mãe” das primeiras e “madrasta” das últimas. Isso serviu como 

analogia para mostrar a importância do estudo da língua portuguesa, como língua materna, foi 

até então negligenciado pelos educadores. 

Barros explana ainda sobre os proveitos tirados pelo ensino da língua materna 

dado aos meninos em tenra idade. Como ele dirige a sua fala ao príncipe a qual dedica sua 

obra, subentende-se que está se referindo a idade de Dom Felipe, que tinha à época seis anos. 

Com isso, João de Barros sugere que a criança, principiante nos estudos, inicie aprendendo a 

língua portuguesa e não a língua latina. 

Essa preocupação de João de Barros era algo inédito, ou pelo menos uma novidade 

à época. As línguas vernáculas ainda estavam em processo de constituição gramatical e o seu 

uso na escrita era uma tendência advinda do Renascimento. Até então, a língua que se 
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aprendia dos preceptores ou nos bancos escolares era o latim. Também havia uma inclinação 

ao grego, mas a predileção era ao latim. A tais idiomas, João de Barros chamavam de 

madrastas.  

Apesar disso, João de Barros não condena o ensino das línguas clássicas. Ao 

contrário, vê no ensino da língua portuguesa uma oportunidade de preparação para o 

aprendizado daquelas, dada a conformidade que há entre o latim e o português. Inclusive, em 

alguns trechos de sua obra, ele traz o texto nas duas línguas. 

Essa afeição de João de Barros à língua materna remete a outras suas 

características: o patriotismo e a defesa ao catolicismo. João de Barros exalta a propagação da 

língua portuguesa nas terras conquistas no além-mar, atrelando-a à difusão da doutrina 

católica, o que a fez ser chamada por ele de “novo apóstolo”. Diante da crise na Igreja com o 

surgimento do protestantismo, a expansão da fé católica, no além-mar, era de fundamental 

importância. 

Estudos diversos abordam sobre o uso de materiais impressos pelos colonos, o que 

demonstra a contribuição da revolução da prensa gráfica para a ação colonizadora portuguesa. 

O uso das chamadas Cartinhas de alfabetização era recorrente nas áreas colonizadas pelos 

portugueses. Matos (1987) noticia a presença de tais obras tanto publicadas em Portugal, 

como impressas nas áreas colonizadas, em especial na Índia. Já Laborinho (2005) menciona o 

envio de milhares de cartilhas à Abissínia e Índia9. 

Barros relata, com euforia, a conversão de cinquenta e sete mil almas no Malabar 

(Índia), a ida de quatro indianos a Lisboa para aprenderem melhor a língua portuguesa e os 

preceitos cristãos. Ainda menciona a presença de africanos em Portugal com o mesmo 

objetivo dos indianos e a existência de bispos e teólogos no Congo. Todos esses “frutos” são 

atribuídos à propagação da língua portuguesa, vista pelo autor como uma ferramenta a serviço 

da fé cristã. 

Essa ideia de João de Barros pode ser percebida na Cartinha. Os rudimentos para 

se aprender a ler em português vêm antes dos preceitos da religião católica. Para ele, a língua 

é um instrumento da fé. 

Ao fornecer as primeiras noções da língua (“Introdução para aprender a ler”), João 

de Barros apresenta um alfabeto ilustrado. Este é o primeiro que se tem notícia. Ele justifica o 

abecedário ilustrado por “mais facilmente aprenderem a ler”. Dessa maneira, percebe-se a 

preocupação de Barros em tornar o ensino mais compreensível àqueles que estudam. Outra 

evidência disso é a construção de uma esfera em que se podem formar sílabas. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

5 

 

Tanto no alfabeto ilustrado, quanto na esfera, podem-se observar elementos 

ligados ao mundo ultramarino. Por exemplo, as ilustrações para as letras “n”, “q”, “s”, “x” e 

“z” são, respectivamente, uma nau, um quadrantes, uma sereia, um xarroco e o zodíaco. Esta 

última imagem repete-se ainda no centro da esfera silábica ao redor de um globo, que para 

representar o globo terrestre. Indiretamente, João de Barros exalta os feitos da monarquia do 

mar tão admirados pelo humanista. 

E como uma das pilastras do império luso era a evangelização10, João de Barros 

dedica a segunda e mais extensa parte de sua cartinha os preceitos da doutrina católica. Nela, 

ele traz as principais orações católicas (Pai Nosso, Ave Maria, Credo e Salve Rainha) em 

latim e em português. Expõe também os mandamentos da lei de Deus (Decálogo), os cinco 

mandamentos da igreja, os sete sacramentos, as catorze obras de misericórdia, as sete virtudes 

teologais e morais, os dons e os frutos do Espírito Santo, os inimigos da alma, os cinco 

sentidos, os pecados mortais e as virtudes contra eles. A esses, seguem-se duas orações em 

latim: a bênção da mesa e as graças. 

Na sequência, João de Barros traz ao leitor um tratado da missa, em que explica a 

liturgia, dividindo-a em três partes: material, espiritual e moral. Nesse tratado o autor mostra 

como o fiel deve comportar-se durante o ritual da missa e como deve responder às orações e 

às demais seções litúrgicas.  

Depois disso, a Cartinha traz parte do prólogo do Evangelho de São João (Jo 1,1-

14). Aborda também o mistério da Santíssima Trindade (o símbolo de quicunq vult).  A obra 

traz ainda quatro orações: a de Justo Juiz, a Obsecro-te Domina, a da hóstia, e a do cálice. A 

primeira delas roga pela justiça de Jesus Cristo. A segunda é uma súplica pela proteção de 

Nossa Senhora. Já as duas últimas tratam da adoração ao corpo e sangue de Cristo, 

respectivamente. 

A Cartinha informa ainda os dias do ano que se deve guardar e jejuar. Por fim, traz 

a oração ao anjo Custódio. Encerram a obra as quatro “têmporas” do ano litúrgico. 

A abordagem religiosa parece ter um grau de aprofundamento muito grande em se 

tratando de uma obra voltada para iniciantes. Ao tratar do mistério da Santíssima Trindade, 

por exemplo, João de Barros exige do leitor um nível de abstração que parece não ser 

compatível com a idade do público alvo de sua obra, se comparado com os padrões atuais. 

Dessa constatação pode-se inferir a possibilidade de que a presença da religiosidade na 

formação do indivíduo era tão substancial à época que tais assuntos pudessem ser assimilados 

pela mentalidade pueril.  
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CONCLUSÃO 

Como se pode ver, João de Barros dá maior ênfase aos preceitos cristãos do que ao 

ensino das primeiras letras. Essa proeminência da doutrina católica pode-se dever ao fato de 

que foi no século XVI que surgiram as doutrinas protestantes e que por isso queria ele deixar 

os ensinamentos religiosos bastante arraigados na formação cultural do aprendiz. Assim, sua 

Cartinha é mais um catecismo que uma cartilha de se ensinar a ler. 

Mesmo assim, sua proposta de ensino das noções básicas do português apresenta 

um caráter inovador para época, que influenciou a maneira de pensar o ensino das línguas. 

Desta forma, ele é apontado como precursor do pai da didática moderna, João Amós Comênio 

(1592-1670). João de Barros introduz algumas inovações: o uso de metáforas, de ilustrações, 

da gradação de dificuldade (de acordo com a idade), uso de uma linguagem mais simples e 

clara. Tudo isso tinha como objetivo levar a matéria a ser estudada de maneira mais leve e 

respeitando a capacidade cognitiva do aprendiz. 

Barros também mostrou-se em perfeita sintonia com a sua época. Seguiu a 

tendência de valorização das línguas vernáculas, típica do renascimento; defendeu a expansão 

da fé católica no mundo colonizado numa época marcada pelo surgimento do protestantismo; 

exaltou os feitos portugueses no além-mar. Tudo isso é fruto de sua vivência enquanto 

homem da corte, vinculado à burocracia ultramarina, aberto às inovações provocadas pelo 

movimento Humanista, mas cativo às tradições religiosas da Igreja Católica. Em suma, 

Barros, na Cartinha, representa muito bem o que foi o Quinhentismo português, pois seu 

pensamento sintetiza a atmosfera vivida em Portugal naquela época. 

Enfim, pode-se dizer que João de Barros é figura de destaque na pedagogia 

portuguesa quinhentista. Foi grande a sua importância para a adoção do ensino da língua 

portuguesa e tendo influência à propagação da fé católica. 
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