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Resumo: 
A discussão que apresento neste artigo integra a pesquisa que estou desenvolvendo no 
Doutorado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, e que tem como tema, “A 
mulher e a instrução dos órfãos menores da elite setecentista sergipana”. Neste texto 
especificamente busco nos escritos sobre o período colonial sergipano, evidências que me 
possibilitem a definir um modelo de instrução elementar, no século XVIII, em Sergipe Del 
Rey. Para desenvolver essa análise discuto o significado de instrução, naquele século e o 
significado de “modelo de instrução elementar”. É sob esse aporte teórico que se impõe no 
decorrer do texto, que o divido em duas partes: na primeira demonstro os autores que 
discutiram e ou mencionaram a educação/instrução em Sergipe, no período colonial, e na 
segunda, aponto os indícios de um de modelos de instrução elementar, nos anos setecentos em 
Sergipe Del Rey.  
Palavras-chave: instrução elementar, século XVIII, Capitania de Sergipe Del Rey,  

 

 

HISTORIOGRAPHY OF SERGIPE AND THE EVIDENCE OF A MODEL OF 
ELEMENTARY EDUCATION IN THE COLONY 

 
Abstract: 
The discussion I present in this article integrates the research I am developing in the 
Education PhD, from Universidade Federal de Sergipe, and which has as its theme, "Women 
and education of orphaned children of the elite eighteenth Sergipe”. In this paper specifically I 
look at the writings on the colonial period of Sergipe searching for evidence to enable me to 
define a model of elementary education, in the eighteenth century, in Sergipe Del Rey. In 
order to develop this analysis I discuss the meaning of education, in that century, and the 
meaning of “model of elementary education”. It is from this theoretical approach that is 
needed throughout the text, which is split into two parts: first I demonstrate the authors that 
discussed and/or mentioned education/instruction in Sergipe, in the colonial period, and 
second, I point out the evidence of one of the models of elementary instruction in the 
seventeen hundred years in Sergipe Del Rey. 
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1. Introdução 

Inicio este texto formulando a seguinte indagação: o que os registros sobre Sergipe 

Del Rey nos dizem a respeito da educação e da instrução no período colonial? A resposta a 

esta questão norteia o debate sobre a instrução a partir dos inventários judiciais sergipanos. 

Essa discussão integra a pesquisa que desenvolvo no Doutorado em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, cujo tema é “A mulher e a instrução dos órfãos menores da 

elite setecentista sergipana”. Através dos escritos consultados sobre o período colonial 

sergipano, busco trazer para este texto evidências que me possibilitem definir um modelo de 

instrução elementar em Sergipe Del Rey no século XVIII.  

Esta análise pressupõe o entendimento de dois conceitos: instrução e modelo de 

instrução elementar. No plano teórico do projeto iluminista, a proposta da instrução no século 

XVIII se refere à aprendizagem de um conjunto de regras associadas a um conteúdo não 

religioso. Segundo Locke – um dos filósofos cujas ideias influenciaram sobremaneira o 

Iluminismo português e foram adaptadas à realidade deste movimento – a instrução é o 

segundo momento da formação integral do homem. Embora seja a menor de todas as 

qualidades desejadas para um bom cavalheiro, ele destaca o conhecimento adquirido nessa 

fase como o responsável por distinguir o homem de seus pares e envolve os seguintes 

aprendizados: a leitura, a escrita, o desenho, a estenografia, as línguas estrangeiras, o latim, a 

dissertação, os versos, a memória, a geografia, a aritmética e a astronomia, a geometria, a 

cronologia, a história, a moral, a lei civil, a lei, a retórica e a lógica, a filosofia natural, o 

grego.  

Nessa discussão convém destacar que o dicionário setecentista português de Bluteau 

apresenta a seguinte definição para a palavra instrução: “instrucçam” significa “criação dos 

meninos; documentos ou princípios de Doutrina para o conhecimento das sciencias assi 

humanas, como divinas, como também para a vida moral” (BLUTEAU, 1712-1728, p. 153. 

Acesso 10/03/2010). Nessa definição está evidente a Doutrina Cristã como princípio básico de 

seus ensinamentos. Princípio este que possibilitaria ao indivíduo alcançar o conhecimento das 

ciências humanas, das ciências divinas e consequentemente estar apto para uma vida moral.  

Notem que o termo instrução nesse dicionário difere daquele apresentado por Locke, 

que despreza o caráter religioso no conjunto de aprendizados por ele propostos. Mas não 

despreza o aprendizado da virtude - que é o conhecimento da existência de Deus, sendo 

indispensável para assegurar-lhe a estima e o afeto dos demais homens - na formação integral 

do homem, que para esse filósofo é a qualidade mais importante. Formação esta que ele 
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denomina de educação e cujo objetivo é proporcionar ao cavalheiro o conhecimento da 

virtude, da sabedoria e das boas maneiras. 

Considerando os dois sentidos de instrução, como definir “modelo de instrução 

elementar” na realidade da Capitania de Sergipe Del Rey? Como um conjunto de práticas 

educativas de base religiosa que se designavam à apreensão das primeiras aprendizagens ou 

saberes elementares, diferenciadamente para homens e mulheres. Essas práticas podiam ser 

escolares ou não escolares e visavam atingir preferencialmente aqueles indivíduos dotados de 

posses. Mas esta definição não deve ser apartada da constatação de que houve um projeto de 

educação gestado pelo e para o reino português e suas colônias, pois é com base nessa 

premissa que a reflexão aqui proposta ultrapassa o entendimento de uma educação\instrução 

centrada no poder do Estado e da visão que entende a Colônia como uma unidade 

administrativa coesa em relação à metrópole, mas que considera a diversidade cultural das 

regiões que compõem a América portuguesa. Ressalta-se ainda que “[...] o espaço colonial 

correspondia a uma realidade particular, o que não marcava apenas uma diferença, como 

impunha a necessidade de alguns ajustes, a fim de tornar possível o projeto colonizador 

português” (SALGADO, 1985, p. 16). Tendo em vista aquele projeto, deve-se apreender 

como a instrução elementar se moldou à realidade da Capitania subalterna de Sergipe Del 

Rey. Todavia, sublinho que o fato de ser subalterna não significa dizer que seja um lugar de 

atraso, mas um lugar que está enredado numa dinâmica de relação entre centro/periferia, 

relação esta que é móvel, sujeita a aceleração e tensões bruscas, ligadas a modificações 

políticas, sociais e econômicas. 

Diante das considerações apresentadas e sob um aporte teórico que se impõe no 

decorrer da análise, este artigo está dividido em dois momentos: no primeiro, demonstro os 

autores que discutem e (ou) mencionam a educação/instrução no período colonial, e no 

segundo, aponto os indícios de um de modelo de instrução nos anos setecentos em Sergipe 

Del Rey. 

 

2. Registros sobre a educação/instrução em Sergipe no período colonial 

 

Os primeiros registros de escola2 em Sergipe datam de 1575, conforme mencionam 

Leite (1938), Bezerra (1952), Lima (1984) e Nunes (1984) ao relatarem as tentativas de 

colonização e de catequese dos índios realizadas pelos padres Gaspar Lourenço e João 

Salônio às margens do Rio Real. 
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A mando do governador, os padres haviam sido acompanhados por um 
punhado de soldados sob a chefia de um Capitão. Estacionados, de início, no 
baixo Real, daí prosseguiram caminho, sozinhos, os padres, que fundaram, 
seis léguas adiante, a aldeia de São Tomé, onde ergueram igreja e escola, a 
primeira escola em terra sergipana, em princípios do ano de 1575. Daí 
seguiram até a aldeia do chefe indígena Surubi, a convite dêste, onde 
fundaram a igreja de Santo Inácio. Fundou Gaspar Lourenço, ainda, uma 
terceira igreja, a de S. Paulo, à margem do mar, que os índios tiveram de 
abandonar, com receio dos portugueses (BEZERRA, 1952, p. 28-29). 
 

A citação denuncia que na aldeia de São Tomé o padre Gaspar Lourenço fundou uma 

escola para crianças, sendo esta a primeira de Sergipe, denominada Escola de São Sebastião, 

cujo primeiro mestre foi o irmão João Salônio. Segundo Leite (1938) e Nunes (1984), únicos 

autores em cujas obras encontramos registro dessa escola, essa instituição de ensino 

funcionou a princípio com cinquenta meninos e logo em seguida este número subiu para cem. 

Aqueles padres fundaram também as missões de São Tomé, distante seis léguas do rio Real, a 

de Santo Inácio, dez ou doze léguas para o norte, às margens do rio Vasa-Barris, 

provavelmente na cidade de Itaporanga, e a missão São Paulo, junto ao mar. Nessas missões 

os jesuítas ensinavam à população indígena a Doutrina Cristã pela manhã, à tarde e à noite. 

Em relação ao ensino, Dantas (1991) acrescentou que os jesuítas se ocuparam das 

lavouras e se dedicaram à educação dos jovens, ensinando as primeiras letras aos filhos dos 

índios e dos colonos, enquanto estiveram em Sergipe Del Rey. Essa pesquisadora e Lima 

(1984) mencionam em suas análises o “Catecismo da Doutrina Christã na lingua brasílica da 

nação Kiriri” de 1698, que o padre jesuíta Luiz Vicêncio Mamiani3 escreveu a partir de sua 

vivência na Missão4 do Geru.  

Na freguesia de N. S. da Piedade do Lagarto, como observa Souza (2005), há outro 

registro de ensino religioso, quando os Governadores do Arcebispado anunciaram a criação da 

vila de Lagarto em 11 de dezembro de 1679. A matriz da citada vila recebeu o nome de N. S. 

da Piedade em 1698 e o seu pároco ensinou aos moradores da referida Freguesia a Moral do 

Evangelho com a palavra e o exemplo pelas máximas Santas do Cristianismo. Em relação ao 

ensino da leitura e da escrita, Souza (2005) chama a atenção para o fato de que em todo o 

termo daquela vila não existia um mestre público que ensinasse a ler e a escrever, aritmética e 

os princípios de uma conduta religiosa e temente a Deus. Esse autor também destacou a 

dificuldade de os moradores de Lagarto se apartarem de seus filhos para que estes 

aprendessem os primeiros elementos das letras em distâncias tão remotas. Já na Vila de Santo 

Amaro, que era a mais próspera, não existiu nenhuma cadeira de Ler e escrever. 
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Ainda em 1679, na Missão de N. Senhora do Carmo da Japaratuba havia “[...] 

trezentos índios, os quais são doutrinados por um religioso carmelita” (SOUZA, 2005, p. 72). 

Fato que comprova a existência de outras ordens à frente do ensino religioso. 

Conforme nos informa Nunes (1984), desde 1684 que os membros da Câmara de São 

Cristóvão pediram ao Rei a fundação de um colégio para beneficiar seus filhos. As 

autoridades portuguesas solicitaram informação ao Governador da Bahia acerca desse pedido, 

e a resposta, porém, foi desfavorável, alegando que tal requerimento não era competência da 

Câmara, mas da Companhia de Jesus, que não havia se manifestado sobre o caso. 

Nunes (1984) comentou também que, apesar da longa permanência em Sergipe, os 

jesuítas nunca haviam enveredado pelo ensino das Humanidades, muito embora a necessidade 

se fizesse presente. A pesquisadora atribui as limitações para o desenvolvimento da educação 

em Sergipe às condições da população local, que era dispersa e situada no interior, devido às 

atividades econômicas. A sociedade sergipana ainda estava em formação e além do mais não 

existiam núcleos urbanos importantes. Para compreender tal situação, na cidade de Sergipe 

Del Rey-São Cristóvão que era a capital, nos meados do século XVIII havia apenas 1595 

habitantes para 390 fogos. Tal conjuntura não correspondia ao pragmatismo que norteou os 

inacianos na localização dos Cursos de Humanidades nessa cidade. Estruturada desse modo, 

conclui aquela pesquisadora que na sociedade sergipana do período colonial não havia alunos 

suficientes para serem moldados pelos ensinamentos jesuíticos.  

Somente em 1719 os franciscanos abriram a primeira aula de Gramática Latina para a 

qual foi nomeado o seu primeiro mestre, o Pregador Frei Antonio de Nazareth, na cidade de 

Sergipe Del Rey. Ainda seguindo os indícios apontados por Nunes (1984), mais uma 

solicitação dos moradores da Capitania de Sergipe Del Rey foi dirigida ao Rey de Portugal: 

 
Novamente, em 1727, os moradores da Capitania de Sergipe se dirigiram à 
sua Majestade solicitando licença para que os padres jesuítas cuidassem da 
educação de seus filhos, pois ‘distantes da cidade da Bahia setenta léguas, e 
lhes é muito dificultoso e de grande dispêndio mandarem seus filhos à dita 
cidade aprender as Letras Humanas’, e "outrossim padecem grande falta da 
doutrina cristã por não terem religiosos que tenham por profissão ensiná-la 
como a professam os Religiosos da Companhia de Jesus (NUNES, 1984, p. 
23). 
 

A expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas Colônias, em 1759, não alterou a 

realidade educacional na vida sergipana, pois somente com a expansão da indústria açucareira 

a educação se tornou uma necessidade. Na ocasião viviam na Capitania de Sergipe doze 

franciscanos que mantinham em São Cristóvão duas classes, “[...] em uma das quais 

ensinavam a Gramática Latina e na outra Ler e Escrever [...]” (NUNES, 1996, p. 264). Ainda 
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tratando da expulsão dos jesuítas, a pesquisadora nos aponta outro indício de educação ao 

demonstrar o seguinte acontecimento: 

 
Em cumprimento do Bando de 26 de novembro de 1760 foram cercados os 
colégios de São Gonçalo e Jaboatão, presos os padres que lá se encontravam, 
afirmou Carvalho Lima Júnior. Coube executar a determinação do Vice-Rei, 
Dom Marcos de Noronha, de prender e deportar os jesuítas de Sergipe, ao 
Capitão-mor José dos Mares Henriques. Com rigor e severidade, agiram seus 
subordinados no desempenho das prisões (NUNES, 1984, p. 21). 
 

Embora Nunes (1984) mencione nessa citação a existência dos colégios de São 

Gonçalo e de Jaboatão, não encontrei até o momento outro registro sobre eles. 

Foi nesse mesmo ano mencionado pela pesquisadora que ocorreram os primeiros 

concursos para as Aulas Régias. Todavia, ela afirma que somente em 1780 seriam nomeados 

os primeiros professores régios para a cidade de São Cristóvão e para as vilas de Santa Luzia 

e Nova Real do Rio São Francisco.  

Férrer (1997) também se reporta à vila de Sergipe Del Rey ao estudar a instrução em 

Portugal e no Brasil no século XVIII. Ao analisar as finanças públicas e o ensino esse 

pesquisador identificou um mestre de Ler e Escrever, de nome José de Sousa, cujo pagamento 

foi incluído no rol das despesas anuais da Real Fazenda e das Câmaras. Ele veio de Portugal 

para a Capitania de Pernambuco e desta para a cidade de Sergipe Del Rey. Esse fato 

aconteceu depois da Reforma de 1772.  

Ainda me referindo a Férrer (1997) e a Nunes (1984), no tocante ao Brasil, 

especificamente, criaram-se dezessete lugares para os mestres de Ler e Escrever. Destes, dois 

foram para o Rio de Janeiro; para a Bahia, quatro; para Pernambuco foram também quatro e 

os demais, em número de sete, foram distribuídos para cada uma das seguintes localidades: 

Mariana, São Paulo, Vila Rica, Sabará, São João Del-Rey, Pará e Maranhão. Os 

pesquisadores não mostram onde foram alocados os quatro professores designados para a 

Bahia, mas acrescentam que o número de mestres destinados para o Brasil não condizia as 

suas reais necessidades.  

A situação do ensino na Capitania de Sergipe Del Rey em 1799 é comentada por 

Nunes (1984) ao analisar o mapa das cadeiras que existiram à época e o mapa dos 

rendimentos dos professores. Nesses documentos a situação das aulas de Ler e Escrever era 

aquela já demonstrada: uma localizada em São Cristóvão e outra na Vila de Santa Luzia. 

Mesmo fazendo menção a duas cadeiras de Ler e Escrever, nos mapas mencionados aparece 

apenas o nome de um mestre, Joaquim José Moreira, sem destacar o local onde este estava 

alocado. Nos demais locais dessa Capitania, essa modalidade de ensino era inexistente.  
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Portanto, essa situação das aulas de Ler e Escrever, vigente na Capitania de Sergipe 

Del Rey ao final do século XVIII, ainda se manteve inalterada até as primeiras décadas do 

século XIX. 

 

3. Modelos de instrução elementar na colônia em Sergipe 

 

Para perceber de forma mais clara se os aspectos ressaltados no primeiro item deste 

texto me possibilitam a definição de um modelo de instrução elementar em Sergipe Del Rey, 

no século XVIII, elaborei um quadro que sistematiza os dados analisados neste item. Neste 

quadro destaco quatro momentos importantes da nossa História: o domínio dos jesuítas, 

expulsão dos jesuítas e ascensão de Pombal e o reinado de D. Maria I. 

 

No Ano Tipo de indícios Mestre Ensinamento Local 
1 1575 Escola de São 

Sebastião 
João Salônio _ Itaporanga 

2 1575 Aldeia ou 
Missão de São 
Tomé 

_ Doutrina Cristã Distante seis 
léguas do rio 
Real 

3 1575 Aldeia ou 
Missão de Santo 
Inácio 

_ Doutrina Cristã Itaporanga 

4 1679 Matriz de N. S. 
da Piedade 

Pároco Moral do 
Evangelho com a 
palavra e o 
exemplo pelas 
máximas Santas 
do Cristianismo.  
 

N. S. da 
Piedade do 
Lagarto 

5 1679 Missão de N. 
Senhora do 
Carmo da 
Japaratuba 

Um Carmelita  Doutrina Cristã N. Senhora 
do Carmo da 
Japaratuba 

6 1698 Missão do Geru Jesuíta – Luiz 
Vicêncio 
Mamiani. 

Doutrina Cristã Geru 

7 1719 Aula de 
Gramática 
Latina 

Pregador Frei 
Antonio de 
Nazareth 
(Franciscano) 

Gramática Latina Cidade de 
Sergipe Del 
Rey 

 

 

 

 

DOMÍNIO 

DOS 

JESUÍTAS 

E DE 

OUTRAS 

ORDENS 

8 1759 Aula de 
Gramática 
Latina e de Ler e 
Escrever  

Franciscanos Gramática Latina 
e Ler e Escrever  

Cidade de 
Sergipe Del 
Rey 

9 1760 Colégios de São 
Gonçalo e 
Jaboatão 

_ _ _ 

10 Depois 
de 1772 

_ Um mestre de 
Ler e Escrever, 
José de Sousa 

Ler e Escrever _ 

EXPULSÃO 

DOS 

JESUÍTAS 

E 

ASCENSÃO 
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DE 

POMBAL 

11 1780 Foram 
nomeados os 
primeiros 
professores para 
a cidade de São 
Cristóvão e para 
as vilas de Santa 
Luzia e Nova 
Real do Rio São 
Francisco.  

Mestres de 
Gramática 
Latina e de 
Primeiras Letras, 
pagos pelo 
Erário da Bahia. 

Gramática Latina 
e Ler e Escrever 

Capital de 
Sergipe e na 
vila de S. 
Luzia 

12 1799  Mestre de Ler e 
Escrever, 
Joaquim José 
Moreira  

Ler e Escrever Cidade de 
Sergipe Del 
Rey 

DOMÍNIO 

DE D.  

MARIA I 

Indícios de instrução em Sergipe Del Rey 
Fonte: Quadro elaborado a partir dos seguintes autores: Serafim Leite (1938), Souza (2005), Bezerra 

(1952), Férrer (1997) Nunes (1986; 1996; 2006). 
 
De acordo com as informações deste quadro, percebe-se a existência de dois modelos 

de instrução elementar: a doutrinação e o ensino das primeiras letras. Quanto à Gramática 

Latina, que também consta deste quadro, não será abordada, pois constitui outro campo de 

estudo. 

O primeiro modelo, ou seja, a doutrinação, refere-se a um conjunto de ensinamentos 

oferecidos pelas missões jesuíticas, ou por outras ordens religiosas, que tinham o intuito de 

catequizar os povos. Catequizar, por sua vez, é “[...] ensinar aos meninos e ou aos ignorantes 

o Catecismo” (BLUTEAU, 1712-1724, p. 200. Acesso em 10/03/2010). Ainda de acordo com 

esse mesmo dicionário, catequese pode ser definida como: 

 
[...] palavra grega que significa instrução de viva voz. Na igreja primitiva se 
chamava assim, aquela breve e metódica instrução dos Mistérios da Fé, 
porque se fazia vocalmente, e não por escritos e nem em livros como agora, 
de medo que os Sagrados Mistérios da Lei Evangélica caíssem nas mãos dos 
gentios que por não entendê-las faziam zombaria das Escrituras 
(BLUTEAU, 1712-1724, p. 200, Acesso em 10/03/2010). 
 

Note-se que o autor tratou a instrução como sinônimo de catequese. Portanto, 

considero a doutrinação um tipo de instrução própria das missões, colégios e (ou) igrejas. 

Geralmente quem ministrava essas aulas era um pároco, que ensinava a Doutrina Cristã ou 

Moral dos Evangelhos com a palavra e o exemplo, como foi citado o caso da vila N. S. da 

Piedade do Lagarto e da Missão de N. Senhora do Carmo da Japaratuba, com os seus 

trezentos índios doutrinados por um religioso Carmelita. Essas aulas aconteciam geralmente 

na paróquia ou igreja, como sugere o quadro. 
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Em Sergipe Del Rey, os ensinamentos da Catequese estiveram grafados no Catecismo 

da Doutrina Christã, produzido na Língua dos índios Kiriris pelo padre jesuíta Luiz Vicêncio 

Mamiani, em 1698, para cristianizar os índios. Impressos dessa natureza subsidiaram o 

trabalho de padres na tarefa de doutrinação, ou seja, de iniciação dos alunos nos princípios da 

fé católica. 

Portanto, o predomínio da doutrinação como modelo de instrução, conforme a 

bibliografia analisada sobre Sergipe Del Rey, ocorreu aproximadamente até 1698, sendo 

lecionada por padres de diversas ordens religiosas. Mas isso não significa dizer que o ensino 

da Doutrina tenha desaparecido. Ao contrário disso, esse ensino continuou marcando presença 

no século XVIII com outra roupagem, a do Iluminismo português, que respaldou o ensino 

com base nas ciências experimentais conciliadas à fé. Na verdade, o Marquês de Pombal 

substituiu a ação educativa dos jesuítas por uma nova dinâmica racionalista, que respeitava a 

hierarquia eclesial e se subordinava ao Estado.  

O segundo modelo constatado refere-se à instrução elementar ou ensino de primeiras 

letras. É um tipo de instrução oferecida nas escolas, ou em casas mantidas pelo Estado ou na 

própria casa dos alunos, quando a mãe sabia ler ou quando contratava um professor. 

Observem que, conforme o quadro, essa modalidade só apareceu em Sergipe nos anos 

setecentos, mais especificamente em 1759, quando foram expulsos os jesuítas. As aulas de 

Ler e Escrever mantidas pelos Franciscanos em São Cristóvão continuaram sem prejuízos 

para os alunos.  

Essa segunda modalidade de instrução foi detectada também depois de 1772, ano em 

que houve um mestre de Primeiras Letras, proveniente de Portugal, de nome José de Sousa. 

Nesse mesmo ano Pombal fez uma ampla reforma dos Estudos Menores, com a criação de 

escolas de Ler e Escrever e contar, chamadas desde então de escolas de ensino elementar. 

Para Férrer (1997), a reforma do ensino elementar em Portugal passou, em primeiro lugar, 

pela modificação no processo de recrutamento dos docentes, pois tanto esses como o mestre 

de Ler e Escrever foram convertidos em funcionários do Estado e ainda estabeleceu as normas 

que regravam ou disciplinavam a atuação dos docentes. Assim, a lei de 6 de novembro de 

1772 reafirmou tudo o que fora defendido com a Reforma de 1759 para o professor régio.  

Logo, a instrução elementar a partir desse momento se tornou um assunto de 

responsabilidade do Estado. Depois de Pombal, um dos traços essenciais da política de ensino 

de D. Maria I foi a expansão da rede de escolas de ler, escrever e contar.  

Nessa discussão sublinho que a instrução elementar, desde a época mais remota, 

inseria-se na educação religiosa em parceria com o ensino do catecismo. De acordo com 
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Férrer (1997), o Brasil, na condição de colônia de Portugal, herdou toda a cultura religiosa 

daquele país, sendo a prática da virtude cristã e a salvação da alma o objeto de estudo de 

qualquer das suas escolas, onde se ensinavam as letras para permitir principalmente a leitura 

do catecismo. 

Esse viés religioso que enfatiza a prática da virtude cristã e a salvação da alma 

remonta à proposta de educação de Comênius. Tal proposta é pautada nas Sagradas Escrituras 

e está encaixada no projeto de escolarização moderna, que estabeleceu novos costumes e 

padrões de comportamento para a sociedade europeia. Em seu projeto de educação, Comênius 

afirma que “[...] quanto maior for nosso empenho, nesta vida, para alcançar a Erudição, a 

Virtude e a Piedade, mais nos aproximaremos de Deus. Aqueles princípios [...] hão de ser os 

três objetivos de nossa vida; tudo o mais é pompa vã, carga inútil, torpe engano” (ABU-

MERHY, 1953, p. 16). Pois, para Comênius, educar é: 

 
[...] procurar que sua alma se preserve da corrupção do mundo. É favorecer, 
com bons e contínuos conselhos e exemplos, a germinação das sementes e da 
honestidade, que já estão plantadas. É, finalmente, dar, à sua inteligência o 
verdadeiro conhecimento de Deus, de si próprio, das coisas: com o que se 
habituará a ver a claridade na luz de Deus, a amar e a venerar, sobre todas as 
coisas, o Pai de todas as Luzes.  
E ainda: Educar retamente a juventude não é enchê-la de palavras, frases, 
sentenças e opiniões tomadas dos autores, mas abrir sua inteligência às 
coisas para que dela brotem rios como de uma fonte viva, flores e frutos; e 
cada ano que passa tornem a germinar (COMÊNIUS, 1978, p. 15-16). 
 

Para esse autor, a Erudição, a Virtude e a Piedade são os princípios do seu modelo de 

educação. E dentro desse modelo os “bons costumes” e a “Piedade” integravam um conjunto 

de saberes que possibilitavam ao homem saber, para agir bem, agir bem, para ser digno de 

Deus e participar de seu reino ou da vida eterna. Esses princípios representam o meio para se 

chegar à vida eterna.  

O primeiro princípio, a erudição ou sabedoria, é a aptidão ou a tendência que o homem 

tem para adquirir o conhecimento das coisas, das artes e das línguas. É uma tendência que 

está incorporada ao ser humano, pois ele já nasce com ela, “[...] o homem encerra em si tudo o 

que há no mundo: microcosmo; o homem é dotado de sentidos e de inteligência; é imanente 

ao homem o desejo de saber” (COMÊNIUS, 1978, p.17). É através da Erudição que o homem 

atinge o patamar da sabedoria e se tornará sublime, forte e magnânimo. 

O segundo princípio, a Virtude ou Prudência e (ou) Bons costumes, significa não 

somente a aparência externa, mas também a disposição ordenada, interna e externamente, de 
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nossas paixões. Conforme o autor, o homem já nasce com essa tendência natural ou aptidão 

para aprender os “bons costumes”.  

O terceiro princípio é a Piedade, por meio da qual o homem pode modelar-se à 

imagem e semelhança de Deus através da religião ou da piedade. Significa a “veneração 

íntima pela qual a alma do homem se une e se entrelaça com o ser supremo” (COMÊNIUS, 

1978, p. 59). Para este autor, o homem tem uma tendência, que é inata, para reverenciar a 

divindade; o homem deseja o Sumo Bem. É a partir dos Costumes e da Piedade que nos 

elevamos sobre as criaturas e nos aproximamos de Deus. O homem que obtém a erudição ou 

sabedoria, virtude ou prudência e a religião ou piedade representa o protótipo da perfeição 

divina.  

Pela observação dos aspectos analisados, posso afirmar que no plano teórico do 

projeto iluminista a instrução se refere à aprendizagem do conteúdo voltado para as ciências 

experimentais, sem o enfoque religioso. Já no plano prático, a instrução é percebida a partir da 

análise da bibliografia utilizada, que demonstra a existência de dois modelos de instrução 

elementar em Sergipe Del Rey. O primeiro denominei de doutrinação, que vigorou até 1679. 

Ressalto que à frente desse ensino não havia apenas os jesuítas como mestres, mas também 

padres de outras ordens religiosas que ministravam as aulas, como os Carmelitas e os 

Franciscanos. Esse viés religioso é também o alicerce do segundo modelo, que denominei de 

instrução elementar ou ensino de primeiras letras. Tal modelo adentrou o século XVIII sob a 

atmosfera do Iluminismo português, implementado pelas Reformas Pombalinas do ensino que 

se concretizaram a partir da expulsão dos jesuítas. Essas reformas não foram de oposição à 

Igreja e a tudo que era religioso. Houve, na verdade, uma adequação dos princípios religiosos 

à nova ordem estabelecida. Esse modelo de instrução em Sergipe Del Rey foi ainda ensinado 

por padres e por não padres que fizeram jus ao conceito de instrução de Locke e com as 

devidas adequações ao termo grafado no dicionário setecentista de Bluteau, os quais tinham 

como base os princípios da Doutrina Cristã, que por sua vez possibilitaria ao indivíduo 

alcançar o conhecimento das ciências humanas, das ciências divinas e consequentemente estar 

apto a uma vida moral. 

 
NOTAS 
                                                 
1 Doutoranda em Educação (NPGED - UFS) e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 
Educação/UFS. 
2 Bluteau (1712-1724, p. 217-217) estabeleceu uma diferença entre o termo escola no singular e no plural. Na 
língua portuguesa, quando utilizada no singular, esta palavra significa casa onde os meninos aprendem a ler, a 
escrever e a contar. No plural, seu significado está associado a colégios ou universidades onde se estudam as 
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ciências. Entendo a “casa” mencionada pelo autor, como um local (casa, missão ou igreja) onde ocorria o 
processo de aprendizagem através de um pároco ou um professor que ensinava aos alunos.  
3
 O jesuíta italiano Luiz Vicenço Mamiani viveu 16 anos no Brasil e foi o guia espiritual e missionário dos 
indígenas Cariris (também grafado Kiriris) na Freguesia de Nossa Senhora do Socorro do Tomar (depois Tomar 
do Geru). O padre publicou, na Oficina de Miguel Delandes, em Lisboa, Portugal, O Catecismo da doutrina 
cristã na lingua brasilica da Nação Kiriri em 1698. Essa publicação é composta por duas partes: a primeira, 
“dos primeiros elementos da fé cristã”, e a segunda, “em que se contem a explicação dos mistérios da nossa 
Santa Fé, dos mandamentos da Lei de Deus, sobre a Igreja, dos Sacramentos, do Pecado e boas obras”. No ano 
seguinte, 1699, na mesma oficina gráfica, o padre Mamiani publicou Arte da Gramatica da lingua brasilica da 
Nação Kiriri. As duas edições foram aprovadas, em 1697, pelo Provincial dos Jesuítas no Brasil, padre 
Alexandre de Gusmão. (Este dado foi cedido por Luiz Antonio Barreto em 16/ 03/ 2010).  
4
 Ressalto que existiram outras missões em Sergipe, como foi percebido no trabalho de Santana (2004), que 
realizou mapeamento e análise dos aldeamentos indígenas do período colonial, todavia o autor não mencionou a 
educação e ou instrução. As missões ou aldeamentos funcionaram como uma forte estratégia no que tange à 
ocupação do território e defesa contra os invasores. 
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