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RESUMO 

 

 
Este trabalho investiga o processo de escolarização dos saberes elementares ocorridos em 

Portugal e seus domínios, especialmente no Brasil, à luz das reformas pombalinas da 

instrução pública. Para tanto, utilizamo-nos das seguintes fontes: legislação, autores 

clássicos tidos como precursores da teorização do ensino elementar e alguns pressupostos 

teóricos da história cultural (ANDERSON, 2008); (CHARTIER, 1991; 1998); 

(CHERVEL, 1990); (FALCON, 1993); (HÉBRARD, 1990; 1999); (VICENT, LAHIRE E 

THIN, 2001), história da educação (ANDRADE (1978); (CARVALHO, 1978); 

(OLIVEIRA, 2010a) e historiografia linguística (BUESCU, 1969), (HUE, 2007); 

(OLIVEIRA, 2010b), analisando a qualidade de suas expressões abstraio apenas a 

significação. Para a consolidação dos dados compilados, as seguintes obras foram 

analisadas: Diálogo em louvor da nossa linguagem (1540), Nova escola para aprender a 

ler, escrever e contar (1722) e Apontamentos para a educação de hum menino nobre 

(1734), com o objetivo de destacar os princípios e diretrizes das reformas pombalinas da 

instrução pública no período de 1757 a 1827. O recorte temporal prioriza aspectos 

relacionados à instituição do ensino de Primeiras Letras, tanto pelos projetos a que se 

vincula esta pesquisa, como pelo fato de em 1757 ter sido promulgada a Lei do Diretório 

dos Índios do Grão Pará e Maranhão, que unificou e oficializou a língua portuguesa em 

todos os territórios sob o domínio da coroa lusitana, e em 1827 foi publicada a lei que 

autorizou a abertura de Escolas de Primeiras Letras no Brasil. Ao confirmar os muitos 

motivos de interseção da legislação pombalina nessas obras analisadas, nota-se que o 

projeto pedagógico desses pedagogistas influenciaram na construção e consolidação das 

diretrizes da instrução pública instituídas pelas reformas pombalinas. Enfim, o plano 

pedagógico implantado por Pombal uniformizou os ensinamentos e aprendizagens das 

Primeiras Letras tanto em Portugal quanto em suas colônias, tornando o ensino útil aos fins 

do Estado. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Escolarização; História da Educação; Saberes Elementares; Legislação 

Educacional; Reformas Pombalinas. 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation investigates the schooling process of the elementary knowledge which 

occurred in Portugal and its provinces, especially in Brazil, during the public educational 

reforms promoted by Pombal. The following sources were analyzed: legislation, classical 

authors regarded as the precursors of the theory concerning the elementary school, and 

some theoretical assumptions of cultural history (ANDERSON, 2008); (CHARTIER, 

1991, 1998); (CHERVEL, 1990); (FALCON, 1993); (HEBRARD, 1990, 1999); (VICENT, 

LAHIRI AND THIN, 2001), history of education (ANDRADE (1978); (CARVALHO, 

1978); (OLIVEIRA, 2010a) and the linguistic historiography (BUESCU, 1969), (HUE, 

2007); (OLIVEIRA, 2010b). After the analysis of the quality of their expressions I just 

removed the significances. In order to consolidate the collected data, the following books 

were analyzed: Diálogo em louvor da nossa linguagem (1540), Nova escola para aprender 

a ler, escrever e contar (1722) and Apontamentos para a educação de hum menino nobre 

(1734), aiming to highlight the principles and guidelines of the public educational reforms 

promoted by Pombal, in the period which starts in 1757 and ends in 1827. Chronologically 

speaking, this dissertation covers the aspects of the institution of the First Letters teaching, 

due to the projects which are linked to this research, and the fact that in 1757 the Lei do 

Diretório dos Índios do Grão Pará e Maranhão was promulgated. Through this law, the 

Portuguese language was unified and became official in all the territories under the rule of 

the Lusitanian crown, and, in 1827, the law which authorized the opening of First Letters 

schools in Brazil was promulgated. By confirming the many reasons of intersection of the 

pombaline law in these texts, it can be stated that the pedagogical project of these authors 

influenced the construction and consolidation of the guidelines of the public education 

established by the reforms of Pombal. Finally, the pedagogical plan implemented by 

Pombal standardized lessons and learnings of the First Letters in Portugal and its colonies 

as well, making the learning useful for the purposes of the state. 

 

 

 

 

Keywords: Education, History Education, Elementary Knowledge; Educational 

Legislation; Pombaline Reforms. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

SUMÁRIO 
 

 

RESUMO..............................................................................................................................ix 

ABSTRACT...........................................................................................................................x 

LISTA DE FIGURAS..........................................................................................................xii 

 

INTRODUÇÃO....................................................................................................................01 

 

1. A ESCOLARIZAÇÃO DOS SABERES ELEMENTARES...........................................05 

 

2. PRIMEIROS TEÓRICOS DO ENSINO ELEMENTAR EM LÍNGUA 

PORTUGUESA....................................................................................................................25 

 

2.1 JOÃO DE BARROS – DIÁLOGO EM LOUVOR DA NOSSA LINGUAGEM 

(1540)...................................................................................................................................26 

 

2.2 MANOEL ANDRADE DE FIGUEIREDO  − NOVA ESCOLA PARA APRENDER A 

LER, ESCREVER E CONTAR (1722).............................................................................. 36 

 

2.3 MARTINHO DE MENDONÇA DE PINA E PROENÇA − APONTAMENTOS PARA 

A EDUCAÇÃO DE UM MENINO NOBRE (1734)...........................................................55 

 

3. A LEGISLAÇÃO SOBRE O ENSINO ELEMENTAR (1757-1827).............................75 

 

3.1 LEI DO DIRETÓRIO....................................................................................................78 

 

3.2 ALVARÁ DE 28 DE JUNHO DE 1759........................................................................82 

 

3.3 ALVARÁ DE 3 DE SETEMBRO DE 1770 ................................................................85 

 

3.4 LEI 6 DE NOVEMBRO DE 1772.................................................................................87 

 

3.5 LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827............................................................................91 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................96 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...............................................................................101 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1: Capa Grammatica da Lingua Portuguesa (1540)..................................................26 

Figura 2: Fotografia de João de Barros................................................................................27 

Figura 3: Capa Nova Escola para aprender a ler, escrever e contar (1722).........................36 

Figura 4: Fotografia de Manoel de Andrade de Figueiredo.................................................37 

Figura 5: Capa Apontamentos para educação de hum menino nobre (1734)......................56 

Figura 6: Modelos de pena da obra de Figueiredo.............................................................106 

Figura 7: Posição de pena da obra de Figueiredo...............................................................107 

Figura 8: Treino de traços  1 anexo à obra de Figueiredo..................................................108 

Figura 9: Treino de traços 2 anexo à obra de Figueiredo...................................................109 

Figura 10: Letras cursivas apresentadas anexo à obra de Figueiredo................................110 

Figura 11: Texto em letra cursiva apresentada anexo à obra de Figueiredo......................111 

Figura 12: Estudo das sílabas 1 anexo à obra de Figueiredo..............................................112 

Figura 13: Estudo das sílabas 2 anexo à obra de Figueiredo..............................................113 

Figura 14: Estudo das sílabas 3 anexo à obra de Figueiredo..............................................114 

Figura 15: Modelos de letras correntes anexo à obra de Figueiredo..................................115 

Figura 16: Abecedário 1 anexo à obra de Figueiredo........................................................116 

Figura 17: Abecedário 2 anexo à obra de Figueiredo........................................................117 

Figura 18: O valor das letras da conta romana anexo à obra de Figueiredo......................118 

Figura 19: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 1.......................................................119 

Figura 20: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 2.......................................................120 

Figura 21: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 3.......................................................121 

Figura 22: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 4.......................................................122 

Figura 23: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 5.......................................................123 

Figura 24: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 6.......................................................124 

Figura 25: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 7.......................................................125 

Figura 26: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 8.......................................................126 

Figura 27: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 9.......................................................127 

Figura 28: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 10.....................................................128 

Figura 29: Capa do Alvará de 30 de setembro de 1770 e Lei 6 de novembro de 1772.....129 

Figura 30: Alvará de 03 de setembro de 1770, p. 497........................................................130 

Figura 31: Alvará de 03 de setembro de 1770, p. 498........................................................131 

Figura 32: Lei de 06 de novembro de 1772, p. 612............................................................132 

Figura 33: Lei de 06 de novembro de 1772, p. 613............................................................133 

Figura 34: Lei de 06 de novembro de 1772, p. 614............................................................134 

Figura 35: Lei de 06 de novembro de 1772, p. 615............................................................135 

Figura 36: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 71.................................................................136 

Figura 37: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 72.................................................................137 

Figura 38: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 73.................................................................138 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Durante a segunda metade do século XVIII, a Coroa Portuguesa sofreu a 

influência dos princípios iluministas com a ascensão de Sebastião José de Carvalho e 

Melo (1699-1782) a ministro do governo de D. José I (1714-1777). Ao assumir a função 

de ministro do Governo (1757-1777), Sebastião José preocupou-se em modernizar a 

administração pública e educacional, não só da nação lusitana, mas também de seus 

domínios (MAXWELL, 1996, p. 1).  

Com o intuito de construir uma nova sociedade fundamentada nos princípios da 

razão, da individualidade e do absolutismo − que começam a dar os primeiros sinais na 

Idade Moderna −, o então ministro buscou “negar tudo o que recebeu do passado”, 

“iluminar os vassalos do seu Reino” (FÉRRER, 1998, p. 10-11) e construir uma nova 

nação baseando-se no Iluminismo. Além de Portugal, outros Estados absolutistas 

europeus também iniciaram seus projetos de reforma no século XVIII, sobretudo no 

ensino, a exemplo da Prússia, Áustria, Espanha e Rússia.  

Carvalho (1978, p. 186) esclarece que as reformas da instrução pública 

empreendidas por Pombal nos diversos aspectos por que se apresentaram, embora 

inicialmente determinadas pela pressão dos acontecimentos históricos, constituíram um 

esforço destinado a fornecer ao poder público os recursos indispensáveis ao progresso 

do país.  A educação era vista como uma condição necessária à própria fecundação das 

transformações processadas no plano político, ou ainda, como instrumento 

potencializador de intervenção do poder na realidade. 

Esta pesquisa está vinculada aos projetos A Legislação Pombalina sobre o 

ensino de línguas: suas implicações na educação brasileira (1757-1827) e A Escola, o 

Estado e a Nação: para uma História do Ensino das Línguas no Brasil (1757-1827), do 

Grupo de Pesquisa História do Ensino das Línguas no Brasil – GPHELB 

(http://sites.ufs.br/antigos/grupos/gphelb/), coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Eduardo 

Oliveira, e objetiva investigar o processo de institucionalização do ensino das línguas, 

bem como de sua configuração como disciplina escolar, no intuito de delinear suas 

representações e finalidades pedagógicas, políticas e culturais.  

As atividades de estudo e pesquisa do GPHELB concentram-se sobre três fontes 

fundamentais: 1) legislação brasileira sobre ensino de línguas; 2) compêndios 

(Catecismos, Cartilhas, Gramáticas, Manuais de Retórica e Poética, Seletas, Livros de 
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Leitura e Histórias Literárias); 3) narrativas (auto) biográficas, memorialísticas ou 

ficcionais sobre professores de línguas.  

Nesse sentido, meu objetivo é investigar o processo de escolarização dos saberes 

elementares ocorridos em Portugal e seus domínios, especialmente no Brasil, à luz das 

reformas pombalinas da instrução pública (1757-1827), e seguindo os dois primeiros 

tópicos referentes às fontes de pesquisa do grupo, os quais versam sobre o ensino das 

primeiras letras e a legislação como suporte jurídico dessas práticas de ensino. 

Desse modo, estruturamos a pesquisa em três capítulos. No primeiro, intitulado 

A escolarização dos saberes elementares, faço uma análise teórica sobre a forma 

escolar ocorrida do século XVI ao XVIII. Esse marco temporal foi escolhido por terem 

surgido nessa época os primeiros compêndios referentes às propostas de como ensinar a 

ler, escrever e contar e também a quem consentir essas aprendizagens. Para tanto, foram 

privilegiados pressupostos teóricos da história cultural (ANDERSON, 2008); 

(CHARTIER, 1991; 1998); (CHERVEL, 1990); (FALCON, 1993); (HÉBRARD, 1990; 

1999); (VICENT, LAHIRE E THIN, 2001), história da educação (ANDRADE (1978); 

(CARVALHO, 1978); (OLIVEIRA, 2010a) e historiografia linguística (BUESCU, 

1969), (HUE, 2007); (OLIVEIRA, 2010b) por realizarem uma mediação com a forma 

escolar e o processo de escolarização.  

Conforme a literatura acerca do tema, toda aprendizagem tem seu início com os 

princípios religiosos, que visavam resguardar a pureza e ingenuidade infantis das 

cruezas e maldades da vida adulta. Para tanto, eram utilizados textos bíblicos no ensino 

de regras de comportamento que minimizavam as rebeldias dos discípulos. Assim, esse 

primeiro capítulo enfatiza que é a partir dos ensinamentos da doutrina cristã que se 

iniciavam os processos educativos do ler, escrever e contar, o que torna relevante pensar 

o início do processo de escolarização ligado à instrução religiosa. 

No segundo capítulo, intitulado Primeiros teóricos do ensino elementar em 

língua portuguesa
1
 – apresento três obras que priorizam a aprendizagem das Primeiras 

Letras: Grammatica da língua portuguesa (1540), do gramático João de Barros; Nova 

Escola para Aprender a Ler, Escrever e Contar (1722), de Manoel Andrade de 

Figueiredo, e Apontamentos para a educação de um menino nobre (1734), de Martinho 

de Mendonça de Pina e de Proença.  

                                                 
11

 A obra de João de Barros foi analisada através de uma fonte secundária, sendo privilegiada a tradução 

de Buescu (1969) e Hue (2007).  As obras de Figueiredo (1722) e Proença (1734) foram utilizadas em sua 

originalidade.  
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A primeira obra legitima a língua portuguesa e se preocupa com o processo de 

leitura e de escrita das letras e palavras com o uso de ilustrações como estratégia 

facilitadora para a boa escrita, baseando-se na ortografia. Nessa obra constam quatro 

textos pedagógicos: a Cartinha, Gramática e dois diálogos. A segunda apresenta uma 

diversidade de técnicas e de letras para bem escrever e está dividida em quatro tratados: 

o primeiro traz instruções para ensinar a língua portuguesa; o segundo fala sobre a 

caligrafia; o terceiro sobre a ortografia e o quarto, sobre a aritmética; a última é 

composta de um único texto – Apontamentos – e prioriza quatro aspectos: o ensino do 

idioma português com o objetivo de aprender a ler e escrever; apresentação de diversos 

caracteres e tipos de letras; regras de ortografia portuguesa e, por fim, noções de 

aritmética. 

As obras aqui elencadas apresentam a civilidade como elemento pedagógico. 

Para que os sujeitos fossem comportados mediante um conjunto de padrões pré-

estabelecidos pela Igreja e pelo Estado, um bom comportamento deveria ser único e 

universal. Assim, o papel conferido à escolarização, mediante a organização de suas 

escolas, correspondia à eliminação de quaisquer traços de espontaneidade.   

O último capítulo – A legislação sobre o ensino elementar (1757-1827) – versa 

sobre a importância da reforma pombalina baseando-se na legislação. Assim, como 

critério indicativo, contextualiza o Diretório de 1757, o Alvará de 1759, o Alvará de 

1770, a Lei de 1772 e a Lei de 1827. A escolha desse recorte cronológico prioriza 

aspectos relacionados às aulas de Primeiras Letras, os quais foram de grande valia para 

perceber a institucionalização destas. Através desses documentos jurídicos, perceberam-

se as mudanças de mentalidade, de organização, estrutura e administração dos Estudos 

Menores.  

Por fim, o uso da legislação educacional como fonte de pesquisa histórica sobre 

o ensino elementar nos ajudou a conhecer suas motivações não somente ideológicas, 

mas também estéticas, principalmente se levarmos em consideração o discurso do 

poder, por ter influenciado no processo de escolarização e alfabetização, 

institucionalizando, através das leis, o uso de letras maiúsculas, minúsculas, tipo de 

letra, tempo das lições, escolha de textos e compêndios, contratação e formação dos 

professores para o ensino das Primeiras Letras
2
.   

                                                 
2
 Neste trabalho, será adotada a mesma sistemática empregada por Oliveira (2010a) para o uso de letras 

maiúsculas e minúsculas. Desse modo, uso letras maiúsculas para certos termos, conceitos, expressões ou 

profissões que deixaram de ser usados ou mudaram de significados, tais como Aula, Instrução Pública, 

Primeiras Letras,  Régio, Professor, dentre outros, bem como nos seguintes casos: nomes de disciplinas, 



 

4 

 

 

                                                                                                                                               
línguas, expressões antigas, nomes de leis e reformas. No caso de nome de obras, fiz uso do itálico. Com 

relação aos autores mencionados, apresento o ano de nascimento e morte dos quais foi possível encontrar 

os dados necessários. Por fim, algumas obras e leis foram aqui apresentadas na sua originalidade e para as 

demais, por já existirem traduções, não houve a necessidade de usar fontes originais. 
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1. A ESCOLARIZAÇÃO DOS SABERES ELEMENTARES 
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Este capítulo versa sobre o processo de escolarização ocorrido entre os séculos 

XVI e XVIII, considerado de grande valia no entendimento da organização das 

primeiras aprendizagens e da forma escolar, as quais possibilitaram aos sujeitos a 

aquisição do ler, escrever e contar, tríade importante para a sua formação moral, cultural 

e religiosa. Assim, a escolarização vem estruturar essa ação com o intuito de possibilitar 

a construção de um ensino institucional que priorize a formação dos indivíduos 

envolvidos. 

A partir das leituras sobre a aquisição dos saberes elementares, é possível 

afirmar que a escola e a escrita formam uma mediação cultural ativa, dotada de uma 

importância decisiva no processo de emergência das sociedades modernas. Foi por meio 

das primeiras aprendizagens, desenvolvidas no seio familiar e, depois, pelos clérigos, 

nas instituições religiosas, que a legitimação das primeiras aprendizagens ganhou 

terreno para a estruturação e modernização da prática desses saberes direcionados às 

crianças.  

Segundo Nóvoa (1991, p. 245), as primeiras iniciativas de escolarização foram 

permeadas pela Igreja, fator preponderante para compreender a mudança social da 

forma escolar durante os séculos da época moderna. Deste modo, podemos dividir, de 

forma esquemática, a história da escolarização em duas fases: na primeira, a escola é 

dominada pela Igreja Católica (até a metade do século XVIII), e na segunda, a escola 

está a cargo do Estado. Até aquele século, os Mestres cumpriam a tarefa de ensinar, e os 

alunos, a de aprender, estando todas supervisionadas pela Igreja. 

A escolarização não é necessariamente educação, até porque o termo é muito  

citado e recente na história da educação.  De acordo Nóvoa, pode-se afirmar que os três 

séculos da época moderna são marcados em todo o Ocidente pelas conquistas da forma 

escolar, em detrimento dos modos antigos de aprendizagem. A gênese e o 

desenvolvimento da forma escolar constituem um longo processo, produzindo um jogo 

complexo de relações sociais e mudanças de representações e de orientações normativas 

com respeito ao mundo e aos homens (VICENT, LAHINE, THIN, 2001, p. 10). Assim, 

a aprendizagem de condutas e saberes passou da família e das comunidades para a 

escola. Outro foco de transferência é a responsabilidade da instrução pública da 

Religião Católica para o Estado no século XVIII. 

Ao longo da História Moderna, várias foram as designações com relação à 

nomenclatura do profissional responsável pelas primeiras aprendizagens. Do século 

XVI ao XVIII era chamado de Mestre, Mestre-escola ou Mestre de ler e escrever. Em 
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Portugal, no final do século XVIII, era comum ser chamado de  Mestre Régio ou  

Mestre Régio de ler, escrever e contar. Já no século XIX, passou a ser Mestre ou 

Professor das Primeiras Letras. Na segunda metade do século XIX, Professor de 

instrução primária ou Professor primário e, finalmente, nos finais do século XX, 

Professor primário ou Professor do ensino primário. Ressaltar as nomenclaturas da 

gênese da profissão docente ratifica o conjunto de normas e valores que influenciaram o 

exercício da profissão em Portugal, além de expor, de maneira cronológica, as 

transformações da classificação da profissão dentro do âmbito social. É válido informar 

que tal faceta influenciou a classificação do magistério no Brasil, então colônia de 

Portugal (NÓVOA, 2000, p. 14). 

O ensino da leitura e da escrita foi desencadeado pelas ordens religiosas com o 

intuito de orientar as crianças sobre as “Ciências” ou “Doutrina” da salvação
3
 e, por 

isso, é justo afirmar que o início do processo de escolarização está associado à instrução 

religiosa católica. A historiografia orienta-nos sobre as primeiras instituições dedicadas 

às primeiras aprendizagens. Inúmeros foram os instrumentos de aprendizagem 

utilizados para o desencadeamento desse processo, que variou a depender dos locais e 

das épocas. As ordens religiosas, ao ensinarem a criança a recitar o Pai Nosso em seu 

abecedário, já tratavam a lição de leitura em conjunto com a lição de religião: “O 

catecismo possibilitava aprender a ler e a ver com seus próprios olhos aquilo que Deus 

ordena e manda” (HÉBRARD, 1990, p. 65-87). 

Observa-se que a leitura foi utilizada nesse processo como extensão das aulas, 

tendo sua continuidade na vida desses sujeitos.  Através da leitura o aluno iria assimilar 

os conhecimentos doutrinários, faria uma interiorização do que foi exposto e por fim 

seria levado a interpretar por meio dessa absorção. Tal reflexão possibilitava a 

obediência e respeito aos preceitos religiosos, em casa e na sociedade. Essa 

aprendizagem apenas possibilitava a decifração dos símbolos, isto é, da forma de escrita 

apresentada. Por este motivo, muitos sabiam apenas ler os textos religiosos, pois 

decifravam a escrita mas não a dominavam. 

Chartier (1991, p. 134) reforça esse argumento, afirmando que, se um professor 

perguntasse a uma criança se sabia ler, esta responderia que só sabia ler a Bíblia. É 

                                                 
3
 “Podemos considerar o termo Ciência da salvação como uma disciplina primordial e inicial à 

aprendizagem dos saberes elementares. Nesse período de tempo, estava em voga a configuração e 

organização da aprendizagem da conduta e disciplina moral entre os indivíduos considerados cidadãos. 

Essa afirmação está embasada nos textos clássicos do século XVIII. Com os primeiros textos dos tratados 

e cartilhas instruíam os padres pedagogistas a importância da religião interligada às demais 

aprendizagens” (HÉBRARD, 1990, p. 69). 
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possível dizer que a criança não tinha o domínio da escrita; porém, de tanto ouvir o 

texto, o aluno apropriava-se da leitura através da memorização. Nesse contexto, nota-se 

que a leitura já era considerada uma prática social e cultural. A prática usual da leitura 

em família mostrou que ela foi bem desenvolvida pelos protestantes americanos, uma 

vez que os pais liam, após as refeições noturnas, textos da Bíblia. Estes, lidos e relidos 

por vários anos, habitavam a mente dos fiéis através das referências morais e do 

conforto, sendo, por conseguinte, “maneiras de dizer ou de escrever uma forma de 

organizar toda a existência individual ou comunitária a partir da palavra divina”. 

No século XVIII, em Portugal, as aulas eram ministradas por Mestres que, por 

sua vez, assumiam, além da atividade docente, atribuições agrícolas ou artesanais. Tais 

aulas eram supervisionadas pelas autoridades eclesiásticas, pois ninguém poderia ser 

nomeado  Mestre sem a aprovação delas. A escolha dos Mestres perpetuou durante anos 

o poder que a Igreja exercia sobre a sociedade, nomeando-os, escolhendo-os e 

determinando o que deveria ser ensinado aos alunos. Desse modo, a doutrina cristã era 

um arcabouço necessário para a manutenção da ordem na sociedade. Essa seletividade 

possibilitou à Igreja manter o poder educacional em suas mãos entre os séculos XVI e 

XVIII. Na segunda metade do século XVIII, o Estado toma a responsabilidade para si 

com relação à Instrução Pública (NÓVOA, 2000, p. 23). 

As ordens religiosas, por mais que possibilitassem a alfabetização voltada aos 

princípios religiosos, propunham, além da formação cristã, a moral e o desenvolvimento 

da leitura e da escrita, encadeando os princípios da fé por intermédio da alfabetização. A 

instrução tornou-se um preâmbulo necessário à catequese, cujos conteúdos eram 

identificados como dependentes estritamente da cultura letrada e da escrita. Os saberes 

elementares nada mais eram do que a aplicação de um saber assimilado e de uma leitura 

bem feita.  

A redefinição da Igreja católica como comunidade de fé, magistério e autoridade 

foi levada a sério pelo Concílio de Trento (1545 a 1563), que pretendia combater a 

heresia. Essa discussão nos remete às lutas pelo campo religioso entre os luteranos, 

anglicanos e a Igreja Católica, em que os luteranos travaram uma disputa pela prática de 

interpretação dos livros antigos com o objetivo de devolver à doutrina sua pureza 

original (HANSEN, 2007, p. 23). Todavia, não pretendo adentrar nesse campo, até 

porque ambos os lados pretendiam fortalecer a pregação da palavra divina. 

O processo de produção do modelo escolar vai desenvolver-se 

consideravelmente no século XVI, sob a influência da confrontação da Reforma e da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1545
http://pt.wikipedia.org/wiki/1563
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Contra Reforma, constituindo-se, por conseguinte, em uma verdadeira inovação ao 

aperfeiçoar as práticas das primeiras aprendizagens voltadas à catequização, primeiro 

pelos protestantes e, em seguida, pelos católicos. De acordo com Nóvoa (2000, p. 10), 

trata-se da emergência de um universo religioso preocupado com a aquisição cultural 

por meio da escrita. A Reforma havia introduzido uma nova relação com a religião, ao 

tornar cada indivíduo responsável por sua própria salvação. 

Retornando ao processo de escolarização, que é o foco deste trabalho, nota-se 

que, para a difusão e fixação da fé cristã, a igreja católica achou viável interligar os 

domínios da ciência da salvação pela alfabetização. Esta estratégia foi subsidiada pelos 

catecismos, que serviam de instrumentos de ensino e aprendizagem. Os primeiros 

catecismos foram escritos pelos protestantes e, depois, pelos bispos católicos. Estes 

propunham que os catecismos fossem guias para os Mestres, dando a estes estratégias 

de perguntas e respostas para que os alunos aprimorassem as orações e os elementos 

principais da doutrina. O catecismo servia como preceito reformulador da religião 

cristã, da leitura, da escrita e da gramática da língua portuguesa, priorizando a conduta 

moral e religiosa e orientando os Mestres a conduzirem seus alunos em orações antes e 

depois das refeições, com algumas breves instruções, lembrando-lhes o respeito aos 

pais, mães e a seus Mestres (CORRÊA e OLIVEIRA, 2006, p. 44). 

É interessante essa assertiva, pois ratifica que o domínio da leitura é o primeiro 

passo para a obtenção das demais matérias; ou seja, a habilidade linguística possibilita a 

decifração da escrita, seja ela ouvida, falada, silenciosa ou visual. Em outros termos, 

para conseguir ler seria necessário decifrar foneticamente a escrita, praticá-la várias 

vezes e fazer a relação entre grafema e fonema, até que o aluno dominasse a leitura, a 

escrita e a gramática. 

Pode-se dizer que a instrução cristã elementar buscava diferentes facetas das 

práticas ordinárias da cultura escrita, sendo, portanto, suporte da doutrina religiosa e 

instrumento necessário à gestão da vida e das ocupações dos discípulos, de acordo com 

as Petites Écoles do Antigo Regime, na França. O processo de alfabetização, com a 

aquisição do saber ler, depois escrever e, aos poucos contar, como já foi dito, é 

constituído entre os séculos XVI e XVIII. Trata-se de um período de grandes mudanças, 

tornando-se, por isso, importante o adentramento nesse marco temporal, com o objetivo 

de explicar as diversas modificações que surgiram com a Reforma e a Contra Reforma, 

momento em que a Igreja se divide em não reformada (católica) e reformada 

(protestante). Na França, no século XVIII, a propagação das Petites Écoles se 
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multiplicou graças ao esforço católico, tornando elas limitadas à alfabetização e à 

formação religiosa. É necessário, também, especificar que as relações da oralidade e da 

escrita devem ser vistas como um processo de ganhos e perdas, trocas e transformações 

que afetam ambos os processos: o de ler e escrever e, depois, o de contar (HÉBRARD, 

1990, p. 65).  

No currículo das instituições religiosas, priorizava-se o acesso à língua sacra, o 

latim, que se efetuava pelos salmos, lendo, copiando e memorizando várias vezes o 

texto. Primeiro o aluno aprendia a escrever sobre o tablete de cera, com espaço gráfico 

limitado, suscetível de receber algumas notas dos professores clérigos para aliviar a 

memória; no segundo momento seria o domínio das técnicas do pergaminho e terceiro a 

perfeição das letras. Assim, chegava-se à conclusão de que esses professores 

utilizavam-se da prática gráfica para a aquisição da leitura e da escrita (HÉBRARD, 

1990, p. 72). 

De acordo com Anderson (2008, p. 39-47), a língua sacra era uma espécie de 

símbolo ou ritual sagrado, em que o sujeito que tivesse esse entendimento poderia 

conversar com Deus. Era uma espécie de aproximação do homem com Deus. 

Entretanto, nem todo indivíduo poderia ser detentor dessa aprendizagem. Essa prática 

de leitura de textos em latim servia de propedêutica para a escrita. No que se refere aos 

instrumentos e práticas educativas, Hébrard (1999, p. 42) esclarece que os rudimentos 

necessários à escolarização (decifrar e gravar) não eram trabalhados nos colégios; eram 

de responsabilidade da família, que ensinava as crianças a manejar a pena e a ler, 

domínios necessários para o ingresso nos colégios. 

Para entender a forma escolar, é necessário observar que sua construção 

perpassa pela configuração da história em diversos aspectos, dentre eles o tempo e o 

espaço (VIÑAO FRAGO, 2001). É dessa maneira que ela aparece, em meados do 

século XVI. Entretanto, vai se constituir e impor apenas no século XVIII. Doravante, 

falar de forma escolar é reportar ao desenvolvimento do ensino organizado pela Igreja 

Católica do Renascimento até o fim do século XVIII, época da organização do ensino 

público gerenciado pelo Estado (século XVIII até os dias atuais). 

Com a violenta expulsão dos jesuítas do império português, o Marquês de 

Pombal, na figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, espécie de primeiro ministro 

de Portugal de 1750 até 1777, determinou que a educação na colônia passasse a ser 

transmitida por professores contratados pelo Estado e submetidos a concursos para as 

chamadas Aulas Régias. Até então, o ensino formal estivera a cargo da Igreja Católica. 
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O ministro regulamentou, ainda, o funcionamento das missões, afastando os padres de 

sua administração, e criou, em 1757, o Diretório, órgão composto por homens de 

confiança do governo português, cuja função era administrar os antigos aldeamentos. 

Além disso, procurando dar maior uniformidade à colônia, tornou obrigatório o uso da 

língua portuguesa. 

Um dos artigos dessa Lei criticava duramente a “língua geral
4
”, chamando-a de 

“invenção verdadeiramente abominável e diabólica”. Com a lei do Diretório de 3 de 

maio de 1757, o Marquês de Pombal impõe o uso da língua portuguesa como idioma 

oficial, criando escolas para meninos e meninas, de doutrina cristã, ler e escrever. Essa 

imposição deveria ser considerada como base fundamental para a civilidade e 

convivência (OLIVEIRA et all, 2010a, p. 34).   Para acabar com a língua indígena, 

tratou de estabelecer o uso da língua portuguesa, não consentindo que os índios capazes 

de instrução usassem a língua própria de suas nações, ou da chamada língua geral, mas 

unicamente da portuguesa (PORTUGAL, 1830, p. 508-509). 

O ponto primordial a ser destacado é a proibição dos jesuítas de exercerem 

qualquer atividade docente, pois Pombal, em 1759, resolveu extinguir as “Classes e 

Escolas” desses religiosos. Nesse contexto, a escolarização dos saberes elementares 

passa a ser controlada e institucionalizada pelo Estado. É com o Alvará de 28 de maio 

de 1759, também conhecido como Lei Geral dos Estudos Menores
5
, que Pombal 

institucionaliza em Portugal e seus Domínios a regulamentação e as nomeações dos 

Professores Régios com o auxílio e criação do cargo de Diretor dos Estudos. Nesse 

Alvará, é possível encontrar Instruções de como deveriam ser as Aulas de Gramática 

Latina, Grega, Hebraíca e de Retórica. As instruções que acompanharam o Alvará 

serviriam de guia para os professores, orientando-os sobre o tempo das lições, as horas 

das classes e os procedimentos a serem adotados em caso de rebeldia ou indisciplina 

dos alunos. Essas instruções podiam ser consideradas como guias pedagógicos dos 

professores, pois, além de serem uma peça genuína de erudição, informavam os livros 

que os professores poderiam consultar, formando, assim, um novo perfil da prática 

educativa dos Estudos Menores (OLIVEIRA et all, 2010a, p. 75). 

                                                 
4
 “A língua geral era a língua própria da população. Os jesuítas, através desse ensinamento, privavam os 

índios da civilização para que estes permanecessem rústicos e bárbaros. A obrigatoriedade do uso da 

língua portuguesa como idioma oficial auxiliou na criação de escolas de doutrina cristã, de ler e contar 

para meninos e meninas o contar era substituído por fiar, fazer renda, costura, e mais os ministérios 

próprios daquele sexo” (OLIVEIRA et all, 2010a, p. 54). 
5
 Os Estudos Menores correspondem às Aulas de Ler, Escrever e Contar e os Cursos de Humanidade e 

Artes, tendo presente ainda inclusas as aulas de Gramática Latina, Grega, Retórica e Ciência da Natureza. 
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De acordo com Carvalho (1978, p. 186), o “Pombalismo” não foi obra de uma 

pessoa; foi um denominador comum de aspirações, integradas na vontade resoluta de 

um ministro que procurou realizar o ideal da recuperação econômica, política e cultural 

da nação portuguesa. Nesse contexto, é notório que os jesuítas representaram um 

empecilho, pois eles não respeitavam a autoridade portuguesa. Eram transnacionais e 

não reconheciam os limites territoriais dos países, rendiam obediência apenas ao papa; e 

como a Igreja era universal, não existia a noção de uma língua nacional e de um estado-

nação:  

 

A constituição das nações européias corresponde a uma 

profunda transformação das relações sociais (nascimento do 

capital mercantil, urbanização, mobilidade social, extensão das 

relações comerciais etc.), aí compreendidas em seus aspectos 

religiosos (Reforma (1517) e Contra-Reforma). A expansão das 

nações acarreta indiscutivelmente uma situação de luta entre 

elas, o que se traduz, ao final, por uma concorrência, reforçada 

porque institucionalizada, entre as línguas. A velha 

correspondência uma língua, uma nação, tomando valor não 

mais pelo passado mas pelo futuro, adquire um novo sentido: as 

nações transformadas, quando puderam, em Estados, estes vão 

fazer da aprendizagem e do uso de uma língua oficial uma 

obrigação para os cidadãos  (AUROUX,1992, p. 49). 

 

A história da instrução pública no Brasil sofreu a interferência das Reformas 

Pombalinas ocorridas em Portugal, as quais legislavam, sobretudo, com o objetivo de 

transformar Portugal e seus domínios em uma nação europeizada, atitude que 

desencadeou um processo que permeava questões políticas, culturais, educacionais e 

religiosas. 

Pode-se inferir, com o Alvará Régio de 1759, que o Estado português assumiu o 

controle da instrução, exigindo, para exercer a função de professor, que este fosse 

nomeado por aprovação em exame público, trazendo consigo algumas exigências 

relacionadas às normas de conduta e conteúdos de ensino. Nas instruções que 

acompanharam a lei, também é possível encontrar atribuições ligadas às atividades dos 

estudos de Gramática da Língua Latina, Grega, Hebraica e Retórica.  

Os diversos aspectos da forma escolar, como espaço e tempo específicos, só 

serão constituídos posteriormente. A escola só conseguirá legitimar-se como instituição 

a partir da sua socialização, com destaque para a figura do professor, do aluno e das 

finalidades do ensino. Enfim, para se ter acesso a qualquer tipo de saber escolar, era 
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preciso dominar a língua e, para tanto, o que nos importa aqui é apresentar o objetivo da 

escolarização não como espaço específico do saber, mas como espaço de aprendizagem 

elementar, onde é ensinado o ler e o escrever, conforme as regras gramaticais e 

ortográficas,  associado ao contar, a depender das necessidades urbanas.  

Com efeito, Vicent, Lahire e Thin (2001, p. 30) afirmam que é importante 

observar que a escola inicialmente não se ligava a um prédio ou estabelecimento 

escolar, mas a um agrupamento de alunos e/ou professores com atividades de ensino e 

estudo. Por volta do século XVI, surge a forma escolar propriamente dita, focada na 

relação entre professor e aluno, a qual, por sua vez, pode ser relacionada com o 

surgimento de um tempo e um espaço escolar. Observa-se, a partir de então, uma 

organização e seriação do currículo. Oliveira reconhece que: 

 

A partir do século XVI, o papel educativo teria passado por uma 

reorganização das comunidades e das famílias para as 

instituições de ensino. A nova estruturação do processo de 

escolarização trouxe consigo algumas reformas que configuram 

a forma escolar, dentre elas: a autoridade dos Mestres sobre os 

discípulos, a organização das classes por idade dos alunos, os 

procedimentos de controle do tempo e das atividades, e por fim 

a ampliação dos planos de estudos e do sistema de progressão, 

ou seriação, com o advento do exame, foram os dispositivos 

fundamentais para a constituição da “forma escolar” ou da 

escolarização (OLIVEIRA, 2010b, p. 29). 

 

De acordo com Hébrard (1990, p. 66), a família da elite urbana preocupava-se 

em assegurar a seus filhos uma educação e uma alfabetização mínima antes de qualquer 

escolarização. A mãe assumia essa responsabilidade, já que, em alguns casos, a cultura 

da escrita era introduzida também no domínio familiar. Dessa maneira, imaginava-se 

que essas primeiras aprendizagens não tinham caráter escolar. 

Percebe-se que as crianças desenvolviam habilidades de coordenação escrita 

antes de ingressarem nas aulas dos Estudos Menores. O âmbito familiar proporcionaria 

a aprendizagem da forma gráfica através de um sistema alfabetário. Essa aprendizagem 

preocupava-se com a aparência da escrita, cujo treinamento manual poderia ser 

considerado um processo artístico de desenhar bem as letras. 

Com o intuito de entender o progresso da alfabetização, grande parte dos estudos 

sobre a escolarização faz referência ao processo de difusão da prática de leitura e 

escrita.  Segundo Hébrard (1990), Nóvoa (2000) e Chartier (1991), essa assertiva pode 

nos dizer que é na escola que se enunciam as normas legítimas do uso do letramento. 
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Para esses autores, a escola favorece e bloqueia a divulgação desse processo mediante 

três fatores de uso, que são as formas técnicas, eruditas e letradas. As técnicas eram 

ligadas às aprendizagens mercantilistas; as eruditas destinavam-se aos filhos da 

aristocracia e as letradas aos sujeitos se que destinassem a assumir funções religiosas. 

No âmbito histórico, a alfabetização foi considerada ciência da salvação pelos 

católicos, pois se imaginava que através da alfabetização os cristãos estariam próximos 

da salvação divina. Esse processo de escolarização foi constituído, desse modo, a partir 

do modelo jesuítico. Com elas, os dispositivos de transmissão dos saberes elementares 

da cultura escrita parecem se deslocar para as camadas sociais mais baixas. Chartier 

(1991, p. 117) afirma que na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, houve um avanço 

na porcentagem dos que estavam alfabetizados. Contudo, é evidente que a familiaridade 

com a escrita não era igual para todos. O número de homens que sabiam ler pode ser 

relacionado às atividades comerciais, pois eles precisavam desse domínio para controlá-

las. Às mulheres era reservada a prática da leitura, pois se acreditava que o domínio do 

escrever seria “inútil e perigoso”. 

Segundo Ariès (1981, p. 189), as mulheres nesses séculos estavam subordinadas 

a realizar leituras restritas, a maioria voltada a dotes culinários e afazeres domésticos. A 

escrita era algo impossibilitado a esse gênero, pois seu domínio possibilitaria novas 

formas e condutas diante dos seus senhores. A elas permitia-se o conhecimento atrelado 

à futilidade, sendo coordenado pelos seus senhores e pelos clérigos, e tudo era 

observado para que não obtivessem informações que desestruturassem a figura e poder 

de seus maridos. Com isso, as mulheres eram instruídas à prática da leitura, porém não 

sabiam redigir seu próprio nome. 

Esse domínio estava relacionado às atividades econômicas, à condição social dos 

diferentes grupos e, em sua maioria, era possível apenas aos homens, a quem era 

destinada a prática da escrita. Nesse prisma, as profissões que tinham o domínio da 

escrita eram constituídas pelos 

 

Clérigos, os gentis-homens, grandes comerciantes, artesãos 

qualificados (ourives, seleiros, fabricantes de tecido), os 

lavradores, artesãos de aldeia (ferreiros, carpinteiros, moleiros, 

açougueiros), operários da construção, pescadores, pastores, 

pequenos meeiros, e trabalhadores agrícolas (CHARTIER, 1991, 

p. 117-118). 
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A partir da ruptura dos modelos de aprendizagem da Igreja, o Estado Português, 

no período setecentista, acreditou ser viável que os Mestres de ler e escrever ligassem a 

formação religiosa das crianças não mais aos rituais litúrgicos, mas sim a uma 

alfabetização mais generalizada. Assim, a cultura oral e a gestual próprias da tradição 

cristã, as fórmulas de uma ciência da salvação ou mesmo de uma doutrina sofreram 

transformações. Nesse espaço de tempo, a escola passou a pertencer tanto ao mundo 

protestante quanto ao mundo católico, e as primeiras aprendizagens ficaram sujeitas a 

uma reflexão metodológica e didática. Esses saberes são progressivamente identificados 

com os instrumentos mais rudimentares da cultura escrita, em que se aprendia a ler e, 

depois, a escrever. A articulação refletia as formas que deveriam assumir a catequese e a 

sua interligação com a alfabetização, tendo o Concílio de Trento
6
 como o ponto de 

partida dessa reformulação no mundo católico. Pode-se concluir que a cultura letrada é a 

base para a difusão das demais aprendizagens, influenciando o ler, escrever e contar, 

que se constituem na primeira aprendizagem como saber elementar escolarizável. 

Várias foram as práticas utilizadas para o uso dessa aprendizagem nesse século, 

dentre elas a maneira de aprender a ler e as novas posturas. Essa nova habilidade 

permitiu ao indivíduo que estava ingressando na prática da leitura a não ter que oralizar 

o texto em voz alta ou baixa. Houve, portanto, uma alteração que consistiu em não mais 

priorizar a prática lenta, penosa e exteriorizada, substituindo-a por uma “leitura mais 

rápida, mais fácil e que consegue tocar o íntimo do leitor” (CHARTIER, 1991, p. 126).  

O modo de ler a que esse autor se refere está relacionado à preocupação com a 

interpretação que o leitor faz do texto, cuja leitura seria processada com a compreensão 

do pensamento para além da decifração de símbolos. O aluno seria induzido a fazer uso 

desses textos com uma interpretação do que foi lido, fazendo assim uma análise da 

escrita apresentada, por mais que continuasse a prática da memorização. 

Tanto a doutrina católica quanto a protestante pretendiam enfatizar a prédica – 

sermões, o catecismo −, controlar a compreensão do texto sagrado. Portanto, ambas 

visavam à formação das elites pastorais e administrativas, baseadas no ensinamento oral 

e na memorização, uma vez que a catequese não visava à compreensão da Bíblia. É 

apenas no século XVII que a interpretação dos textos bíblicos deixa de ser 

exclusividade dos clérigos: 

                                                 
6
 “O texto Educando príncipes no espelho. In: Os intelectuais na história da infância, Hansen enfatiza que 

o Concílio de Trento é o ponto de partida das reformulações, é notória a reflexão sobre as formas que 

deveria assumir a catequese e sobre sua articulação com a escolarização. A escola vai tornar-se no século 

XVIII, tanto no mundo católico como no protestante, o local onde se ensinam os primeiros saberes 

elementares” (HANSEN, 2007, p. 25). 
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 Uma primeira formulação dessa ambição é a do cristianismo, 

que faz dos clérigos os únicos intérpretes autorizados dos 

segredos de Deus, da natureza ou do Estado. Com a revolução 

científica do começo do século XVII, caem as proibições e os 

limites que antes se impunham ao trabalho do conhecimento, 

mas não se anula sua transmissão a uma restrita minoria 

(CHARTIER, 1991, p. 125). 

 

A prática da leitura está presente nas diversas camadas das sociedades da era 

moderna escolarizada. Esse uso familiar ocorria da seguinte forma: os que dominavam a 

leitura liam para os que não sabiam ler, tanto no campo quanto na cidade, como maneira 

de lazer ou de trabalho. A essa estratégia Chartier (1991) chama de leitura ouvida. É 

necessário frisar que tal prática não elimina as demais, até porque ler em voz alta, em 

grupo, individual e silenciosamente, por obrigação de trabalho ou por lazer, são atos que 

não desaparecem com a revolução da leitura no silêncio e na intimidade: 

 

Diferentes modos de leitura e de relações com o livro definem 

assim práticas ligadas, sociabilidades entrosadas, a leitura 

solitária alimenta o estudo pessoal e o comércio intelectual: a 

sociedade amistosa baseia-se na leitura em voz alta, na glosa, na 

discussão, porém estas podem reunir um auditório mais amplo 

que se instrui ouvindo os textos lidos e os argumentos expostos 

(CHARTIER, 1991, p. 149). 

 

Quando é possível dar conta dessa evolução do domínio da leitura, observa-se 

que, para cada geração, idade e especificidade social, as práticas vão aperfeiçoando a 

necessidade de cada indivíduo, desde as manobras comerciais ao desejo de ampliação 

cultural. Os autores CHARTIERe HÉBRARD (1998, p. 35) afirmam que: “Ler torna-se 

cada vez mais um gesto que se encontra fora do espaço público ou institucional, torna-

se um ato de prazer privado”.  

O processo aqui empregado mostra que a leitura sobrepõe-se à escrita. É dessa 

maneira que o sujeito deve manter contato com as primeiras aprendizagens. Mesmo sem 

saber ler, o indivíduo convive com vários símbolos que representam uma ideia e, ao 

decifrar os grafemas e fonemas através dessas histórias ouvidas, o aluno desenvolve 

uma visão mais real da escrita, como ela funciona e de que maneira se apropriar desse 

saber.  

Hébrard (1990, p. 79) esclarece que o ensino da primeira infância era diferente 

do da adolescência no século XVI, pois cada um tinha seu princípio, sua marcha e 
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objetivos distintos. Na infância, o aluno aprenderia a falar e a escrever corretamente. Na 

adolescência, aprenderia a elegância e a correção e acomodaria a aprendizagem dessa 

língua às demais matérias. Sendo distribuída essa aprendizagem em oito classes, o aluno 

chegaria à escola com cinco ou seis anos e aí permaneceria até os quinze anos. As 

crianças pequenas alfabetárias, elementares e donatitas aprendiam a ler no ABC, 

estudavam os primeiros elementos da língua latina em um livro de rudimentos e 

começavam a ler a gramática de Donato
7
. 

Os primeiros livros de rudimentos foram impressos para as crianças sem 

abreviaturas, contendo as sequências, as figuras das 23 letras, a oração dominical e os 

sete salmos. O segundo continha as primeiras flexões dos nomes e dos verbos, uma vez 

que era assim que os primeiros elementos da gramática latina eram ensinados. Passado 

o estágio de reconhecimento das letras, do soletramento das palavras e dos textos, 

acrescentava-se o ensino da leitura e da escrita. O Mestre passava cópias de letra, sílaba, 

palavra e um pensamento útil, declinação de nomes e conjugação de verbos. 

Nesse aspecto, a escrita atua através de uma convencionalidade da representação 

gráfica dos símbolos atrelados aos elementos linguísticos, culturais e religiosos. Os 

livros de rudimentos possibilitaram o ensino da leitura e da escrita através de técnicas de 

traçar letras com a simples codificação. Este caráter mecânico permitia, através dos 

exercícios motores, uma associação entre estímulos gráficos – cópia, leitura e silabação 

– e a linguagem, pressupondo uma configuração das reproduções textual, motora e 

sonora. Observamos que o ensino do latim, da escrita e da leitura, isto é, das primeiras 

instruções sugeridas pelo abecedário, “é necessariamente uma compilação das principais 

preces e memorização, sendo, portanto o ponto de partida da catequese” (HÉBRARD, 

1990, p. 79- 80). 

Sabendo que, com o passar das gerações, o número de crianças instruídas teria 

aumentado, é válido informar que os métodos de aprendizagem sofreram alterações, 

pois nem sempre designaram as mesmas capacidades. No século XVI, aprendia-se a ler 

antes de escrever, e depois a desenhar os números, sendo apenas uma minoria as 

crianças que eram instruídas. A trilogia do saber ler-escrever-contar foi sendo 

reformulada no decorrer do tempo e, de acordo com Hébrard (1999, p. 41), antes de 

serem disciplinas elementares da escolarização, os clérigos orientavam que seus 

discípulos deveriam ler em voz alta ou silenciosamente, comparar textos, copiá-los, 

                                                 
7
 Autor do século IV de uma Gramática Latina muito usada na Idade Média. Disponível 

em:http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2703.pdf. Acessado em: 14 de fevereiro de 2011. 
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glosar ou tomar notas, redigir, dispô-los na página ou mesmo listar as palavras que 

deveriam ser memorizadas. Os alunos eram colocados em contato com escritas 

administrativas, jurídicas ou escolásticas, tanto os que pretendiam ser escrivãos quanto 

os que seguiriam a carreira de magistratura ou a religiosa. 

Observa-se que existia uma diferenciação nos métodos utilizados na 

aprendizagem dos saberes elementares, de modo que os saberes profissionais orientados 

pelos clérigos e pelos mercadores não eram iguais. Os primeiros desejavam que seus 

filhos adquirissem conhecimentos suscetíveis de permitir uma escolarização longa. 

Nesse aspecto, a escrita permitia a aquisição de uma língua de cultura diretamente 

associada à leitura, o que, por sua vez, possibilitava as bases necessárias de 

aprendizagem para o ingresso nos colégios. Esta era uma aprendizagem que constituía 

uma bagagem para somente uma parte da população. Já o escrever e o contar dos 

mercadores permaneceram até a primeira parte do século XVIII como finalidade prática 

mercantilista, sendo um saber pouco ou nada escolarizado, exigido pelas camadas 

médias ou baixas da burguesia urbana. Desse modo, o ler e o escrever foram construídos 

lentamente através de dois eixos, sendo um ligado aos grupos da pequena burguesia em 

extensão e o outro aos pequenos comerciantes na cidade e agricultores abastados no 

campo (HÉBRARD, 1990, p. 84). 

A evolução das práticas e dos saberes elementares mostra-nos como se 

constituíram os métodos e as exigências conceituais no processo de aquisição dos 

saberes elementares. A trilogia do ler, escrever e contar é certamente o preâmbulo de 

uma instrução baseada na prática regular dos manuais escolares, na utilização diária do 

caderno e de uma bateria de exercícios (cópia, ditado, análise gramatical, problemas de 

aritmética, redação). Essas articulações entre memorização oral e escrita, entre leitura e 

escrita, entre prática gestual e prática escrita de numeração obedecem a outras divisões, 

mesmo quando esses ensinamentos não alcançaram os fins essenciais da escolarização. 

Na trilogia da catequese, portanto, as aprendizagens elementares foram 

assimiladas tendo como base a cultura escrita. As crianças, ao adquirirem o uso da 

palavra e da linguagem com o estudo das orações, perpetuavam práticas coerentes de 

ensino. Desse modo,  

 

os vestígios da evolução da cultura escrita está interligada à 

vocação religiosa e intelectual, onde sofreram influência das 

corporações dos clérigos. Nas escolas monásticas da Alta Idade 

Média as qualidades para a transmissão dos saberes eruditos 
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estão imbuídos ter boa mão e qualidades caligráficas, conhecer 

bem o latim e sua escrita, ter memória treinada (HÉBRARD, 

1990, p. 70). 

 

Nesse contexto, percebe-se que os instrumentos de aprendizagem giravam em 

torno do acesso à língua sacra, o latim. Aprendiam-se os salmos de cor, lendo-os e 

copiando-os, uma vez que a aprendizagem da leitura não dispensava a memorização. 

Durante anos, o latim não era apenas a língua em que se ensinava, mas a única língua 

ensinada; isto porque nenhuma outra era considerada digna de ser ensinada 

(ANDERSON, 2008, p. 46). 

Durante muitos anos, a Igreja Católica criou uma instrução baseada no serviço 

da civilização dos costumes e dos espíritos, sendo modificada com a interferência do 

Estado. É a partir da formação dos clérigos que se faz um novo uso da escrita. Ao 

substituir a memorização oral/escrita pela leitura/escrita, os leitores aprenderiam a 

manusear a pena e a observar os textos em suas análises gramaticais ou retóricas, isto é, 

sua prática caligráfica, que substituiu a oralidade como instrumento de memorização 

pela cópia e ditado (HÉBRARD, 1990, p. 80). 

Ao adquirir o uso da palavra e da linguagem, a escola seria o espaço reservado 

para a mediação do processo de aprendizagem. Desta forma, a cultura escrita é a 

primeira etapa para tal processo.  A escola torna-se a primeira instituição responsável 

pelas primeiras e precoces aprendizagens. 

A familiaridade com a escrita tornou-se uma obrigação para os mercadores, 

artesãos, comerciantes, artistas, contadores, empregados, alguns operários e algumas 

mulheres. Eles aprenderiam a ler e escrever e a recopiar os textos para o seu próprio uso 

ou para o de seus próximos. Esses manuscritos eram conservados no cofre da família 

como papéis importantes da casa que passavam de geração a geração. Destarte, observa-

se nesse contexto a função da escrita e seus valores específicos para essas profissões. 

Esse tipo de escrita foi utilizado como transmissão da técnica caligráfica.  

Os negociantes que tinham necessidades profissionais de escrever aprendiam a 

manejar a pena para a escrituração comercial e correspondência com clientes e 

fornecedores.  Os escribas propuseram seus serviços aos artesãos e lojistas para escrever 

suas cartas, cuidar dos registros e ensinar às crianças a arte de escrever e a aritmética. 

Convêm ressaltar a ligação entre o domínio da cultura mercantil, as técnicas de registro 

escrito e as técnicas aritméticas, pois estas últimas dependiam da escrita, formando-se 

num saber técnico particular.  
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Aprender a ler significava aprender os mecanismos de 

decifração – correspondência (som-letra). Já o exercício da 

escrita priorizava o ditado de textos, conjugação, análise 

gramatical, cópias de textos com resumos da história e da 

geografia, exercícios de escrita das quatro operações e 

problemas de aritmética – redigir as soluções e montar as 

operações (HÉBRARD, 1990, p. 72). 

 

Após o domínio da escrita, a criança era impulsionada a aprender a redigir textos 

e era ensinada a familiarizar-se com a Retórica das Humanidades Clássicas
8
. Nesses 

textos, os alunos entravam em contato com ensinamentos da moral e eram incentivados 

a obedecer a seus pais, aos preceitos religiosos e ao Estado. Assim, percebe-se que os 

exercícios de resumo ou de reconstituição dos textos buscavam fazer com que os alunos 

memorizassem os conteúdos, dominassem a arte de escrever e ser subservientes. 

A partir do momento em que as escolas começaram a ser controladas pelo 

Estado, surgiu a necessidade de alfabetizar não apenas para redigir textos, pois se 

buscava uma alfabetização mais complexa, ultrapassando a capacidade elementar de 

copiar textos para um saber redigir. Diante disso, a Igreja Católica percebeu que não 

bastava apenas batizar seus cristãos para que eles fossem instruídos na verdade de sua 

religião. Era preciso fixar a letra da doutrina e fazer memorizar os textos da salvação. 

Assim, deu-se início à alfabetização por meio dos catecismos. Estes manuais foram 

guias para os que ensinavam, sob forma de perguntas e respostas. Através de lições 

orais, os Mestres memorizavam e recitavam essas lições, fazendo com que os alunos 

decorassem letra por letra um texto escrito, impresso e estável. Somente depois de um 

século é que esse catecismo tornou-se um livro do aluno. Na França católica do século 

XVII, os pequenos catecismos tornaram-se livros de leitura compostos por abecedário e 

quadros de sílabas, seguidos de orações (Pater, Ave, Credo), do ordinário da missa e de 

salmos da penitência (HÉBRARD, 1999, p. 44). 

Para Viñao Frago (2001, p. 10), a cultura escrita, entre os séculos XVI e XVIII, 

era considerada um signo de distinção social e cultural. Para tanto, durante alguns 

séculos, foi apresentada como processo de demarcação, como forma de dominação e de 

predomínio entre as sociedades ocidentais. A história dessa combinação de legitimação 

                                                 
8
  “Historicamente, o termo Humanidades Clássicas é utilizado para expressar os cursos de letras e aulas 

para o ingresso nos cursos superiores. Estas também coincidiam com estudos clássicos. Doravante, as 

humanidades clássicas não devem apenas articular-se como estudos, instrução, mas como uma educação 

do sujeito, da inteligência, do espírito e da alma. Desse modo, as humanidades devem ser entendidas 

como uma educação moral” (CHERVEL e COMPÈRE, 1999). 
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social e cultural exige uma análise de sua aprendizagem, pois sabemos que em cada país 

as apropriações da alfabetização seguiram um rumo diferenciado. 

Para a aquisição dos saberes elementares, várias foram as técnicas e estratégias 

utilizadas; portanto, é irrepetível o processo de apropriação desses saberes. Destarte, é 

inegável que estratégias diferenciadas levaram seus aprendizes, de maneira implícita ou 

explícita, a incorporar esse processo de alfabetização com finalidades diversas. Em 

alguns contextos, apenas a oralidade seria algo suficiente para a aprendizagem de um 

determinado indivíduo; para outros seria necessária a técnica da escrita, vista como um 

meio de obtenção, circulação e conservação de documentos. No caso do contar, seria 

um recurso necessário para as transações mercantis. Nesse sentido, a Aritmética é um 

saber complementar exigido pelo exercício futuro do ofício, mais do que pela prática 

ordinária da vida urbana. É por esse motivo que o  Mestre ensina suas crianças não 

apenas a ler e a escrever, mas também a contar e calcular, tanto com a mão como com a 

caneta. 

Nesse aspecto, o aluno teria de reconhecer o número, suas propriedades e 

operações, sua progressiva expansão da noção de número – o conjunto de números 

naturais, racionais, reais, inteiros e complexos – e suas possíveis operações. O Mestre 

iria instruir seus alunos na aprendizagem da leitura e da escrita até o pleno domínio 

dessas duas aprendizagens e depois treiná-los para ler os números, realizar relações 

quantitativas e problemas matemáticos. Um dos objetivos dessa aprendizagem seria 

compreender o problema através da leitura e interpretação para depois realizar as 

operações necessárias. 

Essas aprendizagens estiveram ligadas às mudanças ocorridas na época 

moderna, em que se destacam as revoluções científica, mercantilista e populacional. 

Portanto, trata-se de uma Aritmética amplamente comercial, voltada a explicar a escrita 

dos números e a efetuar cálculos que contemplassem as necessidades da sociedade e 

facilitassem as relações de escambo (HÉBRARD, 1990, p. 82). 

Para concluir de forma provisória, a trilogia do ler, escrever e contar esteve 

relacionada à catequização, sendo concebida como uma aprendizagem instrumental, 

pois alguns poderiam seguir seus ensinamentos e outros os aprendiam apenas como 

técnicas mercantilistas para os bens comerciais urbanos. 

No século XVIII, o Estado toma o lugar da Igreja e começa o processo de 

estatização e institucionalização de sistemas escolares, que tendem a tornar-se 

instrumento de formação, em todos os níveis, para todas as categorias de ensino e para 
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todas as categorias sociais. Esta renovação do modelo escolar propõe alterações 

curriculares e dos programas, controle estatal da quantidade de escolas, seleção e 

recrutamento do corpo docente. 

A passagem do ensino, de obra religiosa ou humanística a dever e direito do 

Estado, transformou o professor em funcionário público. Por sua vez, acarretou 

importantes mudanças organizacionais, dando-lhe um novo estatuto sócio-profissional, 

dentre eles o aperfeiçoamento dos instrumentos e das técnicas pedagógicas, a introdução 

dos métodos de ensino mais sofisticados e a ampliação dos currículos e programas 

escolares. Assim, o Estado criou a licença ou permissão para ensinar, cuja obtenção 

tornou-se obrigatória.  É através do Alvará de 1759 que um novo sistema educacional é 

estabelecido, com a valorização da Instrução Pública, a consolidação da língua 

portuguesa e a oficialização do magistério. Ficou determinado, a partir de então, que os 

professores passariam a ser funcionários do Estado, admitidos através de concurso. 

Dentre as atribuições para a entrada ou admissão estimava habilitações literárias, idade 

e bom comportamento moral (CARVALHO, 1978, p. 83). 

Nesse prisma, João de Barros (1496-1570), já no século XVI, esclarecia que 

alguns profissionais que estiveram instruindo as crianças durante certos momentos não 

tinham formação alguma, “[...] é consentir em todas as nobres vilas e cidades, qualquer 

idiota e não aprovado em costumes de bom viver, por escolas de ensinar meninos [...] 

maus mestres deixam os discípulos danados para toda a sua vida” (apud HUE, p. 55). 

Assim, é possível cogitar que os Mestres-escola dos séculos XVI e XVII eram 

indivíduos sem nenhuma formação adequada para o exercício da docência e com o 

estatuto sócio-econômico muito baixo, pois, além de exercerem a profissão de Mestre-

escola, tinham de exercer outras atividades (OLIVEIRA, 2010b, p. 50). 

A constituição dos professores em profissionais do ensino passou por algumas 

nomenclaturas no decorrer dos séculos, e Antonio Nóvoa (2000) traz para nós algumas 

etapas, cujo eixo é a evolução do estatuto social e econômico dos professores, bem 

como o conjunto das relações que estes mantêm com os diferentes grupos. 

 

A primeira ressalta o exercício da profissão como ocupação 

principal da atividade docente; a segunda, o estabelecimento de 

um suporte legal para o exercício da atividade por intermédio de 

uma licença e ou diploma do Estado para poder ensinar; a 

terceira, a criação de instituições específicas para a formação de 

professores que tem como missão transmitir aos futuros 

professores os conhecimentos e as técnicas, as normas e valores 
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próprios da profissão. E a quarta, a constituição de associações 

profissionais de professores, normalmente com características 

sindicais na defesa do estatuto sócio-profissional dos 

professores. É válido informar que estas categorizações só foram 

possíveis fazendo uma análise do final do século XVIII aos 

princípios do século XX (NÓVOA, 2000, p. 13). 

 

Alguns profissionais de outras áreas viam na instrução uma forma de manter-se 

economicamente estável, a exemplo dos artesãos, sapateiros, barbeiros e carpinteiros, 

que ensinavam as crianças a ler e, por vezes, a escrever. Outros, por estarem impedidos 

de exercer atividades que requeressem esforço físico, recebiam em suas casas as 

crianças; e, enfim, os homens ligados à vida religiosa, membros de algumas 

congregações também desempenhavam tal atividade (NÓVOA, 2000, p. 16). Nas 

cidades, temos a figura dos particulares, que davam lições privadas nas casas dos nobres 

e dos burgueses.  

Foi com a lei de 6 de novembro de 1772 que os Estudos Menores ganharam 

amplitude e penetração, e um novo sistema foi implantado para substituir o jesuítico, 

incorporando os discursos sobre a ação do Estado na educação. Com relação à instrução 

primária, algumas medidas passaram a ser desenvolvidas no sentido de unificar o 

sistema por meio de adoção de um método, definição de conteúdos de ensino, 

autorização ou proibição de livros e estabelecimento de normas burocráticas a serem 

seguidas pelas escolas. Todas essas medidas tencionavam tornar homogêneo e estatal 

um sistema que, até então, caracterizava-se pela diversidade (FÉRRER, 1997, p. 48). 

O processo de estatização impunha uma nova categorização do modelo escolar, 

em que o Estado estaria mais presente nas ações daquele sistema, orientando e 

supervisionando de que maneira as práticas deveriam ser difundidas em seus domínios. 

De acordo com Nóvoa (1991, p. 19), no final do século XVIII, esse movimento secular 

de emergência do Estado-Nação
9
 mostra-nos uma profunda transformação nas 

concepções do que a escola deveria ensinar, sempre voltada para os bens de sua Nação, 

que precisava fortalecer-se.  

Por fim, o processo de escolarização, com as aulas de ler, escrever e contar, 

priorizou a aprendizagem do alfabeto, a pronúncia das sílabas e finalmente a leitura de 

textos. Depois da aquisição dessa aprendizagem é que seria possível ingressar na escrita. 

                                                 
9
 “A vontade de se colocar como Nação fez com que Portugal buscasse igualar-se às demais Nações 

polidas do mundo e é através do Diretório de 1757 que o Estado Português constrói sua identidade 

nacional, impondo através desse Diretório o uso da Língua do Príncipe nas demais colônias de Portugal”  

(OLIVEIRA et all, 2010a, p. 55). 
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As aulas de contar normalmente eram frequentadas pelos filhos dos comerciantes, cujo 

aprendizado era essencialmente oral e tinha como base o exercício da memória. Outro 

fato interessante desse primeiro capítulo foi ressaltar que a profissão docente 

configurou-se a partir das novas formas de aprendizagem dos saberes elementares, pois 

as exigências fizeram com que os ensinamentos da Igreja, como aprender a ler a partir 

da doutrina cristã, passassem para um ensinamento técnico e necessário ao Estado, 

momento em que este toma para si o controle da instrução pública. Este primeiro 

capítulo apresenta apenas a relação entre a sociedade e as formas de acesso e aquisição 

dos saberes elementares do ler, escrever e contar. 
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2. PRIMEIROS TEÓRICOS DO ENSINO ELEMENTAR EM LÍNGUA 

PORTUGUESA 
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2.1 JOÃO DE BARROS – DIÁLOGO EM LOUVOR DA NOSSA LINGUAGEM 

(1540) 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1: Grammatica da língua portugueza (1540)  

Disponível em: http://arquivohistoricomadeira.blogspot.com/2009/10/grammatica-da-lingua-portuguesa-joao-de.html 

http://arquivohistoricomadeira.blogspot.com/2009/10/grammatica-da-lingua-portuguesa-joao-de.html
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Figura 2: Fotografia de João de Barros  

Disponível em:http://arquivohistoricomadeira.blogspot.com/2009/10/grammatica-da-lingua-portuguesa-joao-de.html 

http://arquivohistoricomadeira.blogspot.com/2009/10/grammatica-da-lingua-portuguesa-joao-de.html
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Entre meados do século XV e fins do século XVII, existiam intelectuais 

empenhados na defesa da língua portuguesa diante do Latim e do Espanhol. Tal fato não 

impediu que alguns autores portugueses escrevessem também em espanhol para que 

suas obras chegassem até o público com uma maior circulação e outros ainda 

preferissem ler obras escritas em latim em vez das escritas em português (HUE, 2007, p. 

13). Na obra de João de Barros (1496-1570), é possível encontrar essa defesa em prol da 

língua portuguesa, em especial no “Diálogo em louvor da nossa linguagem” (1540). 

Nesse texto, João de Barros faz uma comparação entre o português e o espanhol, 

enaltecendo o primeiro por se aproximar mais da língua latina, fator que o privilegiava 

em detrimento do segundo.   

Como advogado da língua do príncipe e um desejoso de que a língua fosse “bem 

falada e escrita”, João de Barros produz a Grammatica da lingua portuguesa (1540), 

que é composta de quatro textos: Cartinha, Gramática, Diálogo em louvor da nossa 

linguagem e Diálogo da Viciosa Vergonha. Dentre eles, este trabalho objetiva analisar o 

“Diálogo em louvor da nossa linguagem”, por trazer em forma de diálogo
10

 uma defesa 

das práticas educativas do saber ler e escrever. Nele, será possível identificar as ideias 

pedagógicas de João de Barros sobre as primeiras aprendizagens. 

Essa obra pedagógica é considerada um monumento de saber linguístico, sendo 

a primeira gramática portuguesa nos moldes do Renascimento que seenquadra em um 

amplo projeto pedagógico. João de Barros é considerado o primeiro grande historiador 

português e um dos pioneiros da gramática da língua portuguesa. Sua gramática, 

seguindo o costume da época, foi dedicada ao nobre príncipe Dom Filipe, filho de D. 

João II e da rainha D. Catarina (HUE, 2007, p. 58).  

O modelo pedagógico desse autor evidenciava o processo de leitura e escrita 

baseado na soletração e silabação. A criança passava  pela fase de alfabetização fazendo 

primeiro o  uso da habilidade da leitura e depois da escrita. Era dessa maneira que se 

dava o domínio das primeiras aprendizagens. Esse ensino estava centrado  na  noção de 

sílaba como unidade privilegiada  da leitura e escrita. Desse modo, a essência do 

sistema de alfabetização proposto por Barros centrava-se  na decifração dos códigos 

gráficos. Sua Cartinha apresentava um inventário  de letras, sílabas e palavras em que a 

                                                 
10

 “Por meio dos diálogos, que por sua vez são gêneros textuais eleitos pelos humanistas para divulgar a 

luta em defesa da língua portuguesa, eram discutidas suas ideias e práticas através de conversas entre duas 

pessoas ou mais” (HUE, 2007, p. 17-18). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1496
http://pt.wikipedia.org/wiki/1570
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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criança, através de exercícios  de decifração e de identificação de palavras, aprendia as 

relações entre letras e sons. 

Segundo o plano de Barros, alfabetizar seria reconhecer um código de 

transcrição gráfica de sons necessários a uma perfeita habilidade de escrita. Utilizava-se 

da técnica de juntar letras, montar sílabas em sons, formar palavras com exercícios 

repetitivos até o seu pleno domínio, do mais fácil ao mais difícil. Este seria um método 

que priorizava a memorização mecânica sem intuito da racionalização. Nessa época, a 

preocupação da alfabetização estava na ortografia, para que os alunos soubessem 

escrever bem a sua língua de origem. 

Todas as línguas vulgares europeias passaram nesse período por um movimento 

de defesa através de um processo de normatização e codificação impulsionado pela 

formação dos Estados nacionais, supervisionados pela tipografia e pelo 

desenvolvimento da cultura letrada. Um fator preponderante foi a tradução de grandes 

obras em latim para a língua vernácula. Assim, houve um enfrentamento da língua 

portuguesa para conseguir legitimar-se como língua falada e escrita (ANDERSON, 

2008).  

Outra ênfase aos textos publicados é a defesa da língua como instrumento 

político, em um momento em que o Estado começava a articular-se, seja em suas 

relações políticas ou comerciais, com países e povos vizinhos em sua expansão 

marítima e territorial (OLIVEIRA, 2010b, p. 28). Essa interligação entre língua e 

império em Portugal pode se inferir como um veículo de colonização e propagação da 

fé, pois os textos representavam a Santa Madre Igreja. Nesse contexto, a relação entre  

alfabetização e conversão pode ser analisada através das cartilhas e compêndios em que 

se aprendia o português, e consequentemente a ler e escrever, com textos religiosos 

versando sobre os mandamentos da Igreja Católica (HUE, 2007, p. 17).  

O ensino das Primeiras Letras acontecia de forma sequenciada. Primeiro o aluno 

seria doutrinado através da fé religiosa como um suporte de subordinação à Igreja e aos 

costumes da época elencados pelo Estado, como uma forma de controle das condutas 

sociais. Em seguida, o Mestre de ler e escrever ensinava as vogais, depois as 

consoantes, sílabas, palavras e, por fim, textos. Esses textos tinham o objetivo de 

expandir e consolidar a fé católica, fazendo com que os alunos obedecessem às regras 

voltadas aos princípios religiosos.  

Segundo Hue (2007, p. 20), Barros anuncia seu inusitado projeto político-

pedagógico, sendo este também considerado uma obra ambiciosa por trazer objetivos 
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definidos, compromissos visíveis e uma nova postura didática, fazendo referência às 

reflexões gramaticais e linguísticas, que é o seu maior foco.  

A seriação pedagógica da obra de Barros propunha que a Cartinha deveria ser o 

primeiro livro didático utilizado pelos Mestres. A Gramática seria o segundo, 

concentrando-se em regras gramaticais do mais fácil ao mais difícil, e por fim os dois 

diálogos, que aperfeiçoariam as instruções com leituras formativas. Essa sistematização 

seletiva das matérias buscava tornar a obra acessível e assimilável, pois deixava os 

alunos curiosos. Com relação à aprendizagem das Primeiras Letras, o Mestre deveria 

tirar o máximo proveito das disposições gráficas com o objetivo de facilitar a sua 

aprendizagem e fixação. A  Cartinha era abundantemente ilustrada, e o tipo de letra 

variava de acordo com o grau de aprendizagem suposto. Já a Gramática não possuía 

ilustração, apresentando as matérias organizadas em pilhas e por vezes repetições 

desnecessárias (BUESCU, 1969, p. 45-46).  

A proposta didático-pedagógica de Barros era apresentar de forma diversa a 

aprendizagem das letras e sílabas a fim de que os alunos aprendessem com brevidade. 

Essa seleção previa um modelo pedagógico moderno, pois trazia as letras do alfabeto 

com gravuras, destacando a inicial de cada letra e palavra com uma figura. Dessa 

maneira, os alunos estariam aperfeiçoando o domínio do símbolo (letra) e do signficado 

(objeto).  

Seu primeiro ponto é a escolha da gramática normativa com objetivos 

específicos, dando ênfase à ortografia e à legitimação da língua portuguesa como 

atividade pragmática do ensino. O segundo é apresentada a ordenação das matérias, no 

qual Barros enfoca o tempo e conteúdo a serem abordados, ressaltando a separação de 

cada texto dentro da Gramática. O terceiro seria a sistematização das matérias, para que 

o assunto fosse acessível e comprensível aos principiantes. O uso da exemplificação 

também pode ser considerado parte da proposta pedagógica de Barros, isto porque ele 

apresentou exemplos com ilustrações. Por fim, a utilização do método indutivo
11

 como 

maneira de facilitar a fixação da aprendizagem. 

Vários instrumentos foram utilizados para facilitar a aprendizagem e 

memorização das letras, sílabas e palavras. Eles são apresentados em vários esquemas, 

tais como sílabas por agrupamento de três e quatro letras e também sílabas ditongas. 

Esse projeto visava à elaboração linguístico-pedagógica, além da qualidade gráfica. 

                                                 
11

 Método que parte de questões particulares a conclusões generalizadas (BUESCU, 1969, p. 40). 
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Segundo Buescu, à Cartinha caberiam as primeiras aprendizagens. Em que 

seriam introduzidos os ensinamentos do ler e escrever para que os alunos aprendessem 

facilmente a ler as diversas sílabas que a natureza da linguagem apresentava e fossem 

doutrinados na fé católica. Essa cartilha pode ser considerada como uma obra didático-

infantil, na qual o autor buscava favorecer a  aprendizagem  do ler e escrever das 

crianças através de um método lúdico e indutivo.  

Na introdução de Diálogo em defesa da nossa linguagem, João de Barros traz o 

diálogo de um filho com o pai sobre o ensino das Primeiras Letras.  O pai esclarece ao 

filho: “Que importa o meu trabalho ao príncipe nosso senhor começar d‟aprender, pois 

tem preceitor de vida e letras que lhe ordenará aos princípios conforme à sua idade 

majestade do seu sangue?” (apud BUESCU, 1969, p. 77). Expõe que ao filho do rei era 

proporcionada a aprendizagem por um principiante, que por sua vez pode ser definido 

como o  Mestre de ler e escrever (HUE, 2007, p. 41). Portanto,  os alunos aprendiam a 

partir de sua idade, e antes que frequentassem as escolas já tinham o domínio da leitura.  

Nesse preâmbulo, o ler seria sobretudo saber ler em voz alta, com fluência e boa 

entonação. Percebe-se que ao aprendizado da leitura é dada ênfase por se estender a 

toda a vida do estudante: começaria com a aquisição de um códido fundado na junção 

das letras e sons,  portanto uma espécie de decifração em que o aluno desenvolveria a 

habilidade de codificar (letras em sons) e decodificar (sons em sinais gráficos), depois 

finalizaria com a escrita. Nota-se que havia uma valorização do falar corretamente, pois 

este seria o intercâmbio para a escrita. 

Barros objetivava uma atividade mais que meramente didática, que vai além da 

prática do ensino, abrangendo a formação social e moral dos jovens, prática nem sempre 

realizada pelos Mestres. Outra categorização sobre a formação dos Mestres pode ser 

concretizada no seguinte âmbito: os maus Mestres deixavam os discípulos danosos por 

toda sua vida, não somente com alma de vício, mas ainda nas aprendizagens das 

Primeiras Letras.  

O autor classificava esses s como “fracos pregadores”; isto porque eles não 

detinham conhecimentos suficientes sobre a Língua para ensinar as crianças. Sobre a 

falta de preparação desses Mestres nas aulas de ler e escrever,  Barros afirmava  que nas 

escolas que fossem abertas para esse ofício deveriam ser examinados os costumes de 

bom viver de seus Mestres. 



 

32 

 

 

O modo de ensinar baseava-se nas cartilhas com a letra redonda
12

, porque os 

textos da fé estavam escritos com esse tipo de letra. O autor acreditava que, com o 

estudo das doutrinas morais de bons costumes, as crianças aprenderiam a ler de maneira 

leve e que, através da letra tirada
13

, demorava-se um ano para aprender a ler, e em cada 

folha escrita os alunos poderiam observar a diferença da letra. A letra tirada facilitaria a 

aprendizagem da letra redonda, mas a redonda não ensinava a tirada, e essa 

aprendizagem deixava os moços mais desenvolvidos ( apud HUE, 2007, p. 54-55). 

Assim, ao identificar as dificuldades que as crianças enfrentavam para adquirir o 

domínio da leitura, o autor afirma que: 

 

ler, a escola o ensina, desenvoltura, os negócios a dão, letra 

redonda se aprende, e a tirada sem  mestre se alcança. Quem 

quiser filhos que lhe não saiam das escolas desesperados de 

poder ir avante, por os barrancos que tem o caminho da letra 

tirada, por redonda os mande primeiro caminhar, cá esta com 

pouco trabalho, e muito proveito, e em menos tempo se alcança. 

E ficam por ela habeis para maiores doutrinas (apud HUE, 2007, 

p. 57).  

 

Existia um privilégio de iniciar a alfabetização pela letra redonda para que os 

alunos não fossem prejudicados. Nessa estratégia de aprendizagem, aprender-se-ia mais 

rápido, tornando-se proveitosa a escrita e de pouco trabalho. A letra tirada seria a letra 

de mão – manuscrita −,  e esta daria mais trabalho, pois não acontecia de maneira ágil: 

precisava-se de tempo e prática. 

Prioriza-se a técnica de traçar letras começando pelas letras vogais, depois 

consoantes, sílabas, palavras, frases e textos. Ao ser apresentado ao alfabeto, o aluno 

adquiriria a correspondência das letras com o som e por fim a escrita. Com esse aspecto, 

o aluno observaria que uma letra poderia apresentar várias grafias diferentes. 

O processo de alfabetização se dava, assim, a partir do reconhecimento das 

letras. Depois o aluno começaria a juntar umas com as outras e formar as sílabas. 

Finalmente, faria a construção dos nomes. Após esse domínio, estudaria as variações de 

todas as partes, de grau em grau, de cada nome. Barros acreditava que era necessário o 

Mestre ensinar não só as letras como também as normas do bom viver e da boa conduta. 

                                                 
12

 Evolução das letras maiúsculas romanas apresentando-se com grafia larga, simples e riscos com único 

traço, conhecidas como letras impressas.  
13

 Letra manuscrita, também conhecida como letra de mão. 
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Assim, seriam trabalhadas a firmeza, a gratidão e a indulgência para com os outros, 

envolvendo a letra do Evangelho e a palavra de Cristo. 

No tópico 2 do “Diálogo da Viciosa Vergonha”, intitulado “Diálogo inocente 

para inocentes”, encontra-se o pedido de um pai (João de Barros), solicitando ao seu 

filho (Antônio) que pegue um livro na estante, dando coordenadas numéricas para que 

seu filho encontre os cadernos de gramática, como segue o enunciado: “Vem cá, 

António: vai à minha livraria e tráze uns cadérnos numero quinze que estám na estante 

segunda, na párte numero seis” (apud BUESCU, 1969, p. 94). Desse modo, percebe-se 

que o seu filho já havia sido instruído com as primeiras lições de ler, escrever e contar. 

Seu pai apresentou na fala um conhecimento aguçado sobre a filosofia natural ao fazer a 

pergunta ao filho: “nam ouviste tu falár nos problemas de Aristóteles?” E o filho 

confirma o diálogo respondendo que o seu mestre já havia tratado das “cáusas”, e traz a 

diferenciação entre “naturáes” e “moráes”.  

É significativo notar que o pensamento pedagógico empreendido por Barros 

sobre as práticas  do ler e escrever ressaltava processos metodológicos que orientavam 

os Mestres em suas aulas, como um norteador nas primeiras aprendizagens da criança 

na escola, com métodos visuais no processo de ensino-aprendizagem. Este pensamento 

pode ser comparado com os textos do educador tcheco Jan Amos Komenský – 

Comenius (1592-1670), considerado o pai da pedagogia moderna, que defendeu o 

método indutivo no processo de ensino
14

. Ambos buscaram viabilizar o instrumento de 

imagens para facilitar a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças. É válido 

esclarecer que Barros é precursor desse modelo pedagógico e que Comenius vem 

apenas aperfeiçoar essa prática, trazendo estratégias de como ensinar essas 

aprendizagens sem cansar os alunos. 

No texto “Utilidade da arte da didática”, na obra Didática Magna (1657), 

Comenius defendeu que a escola deveria apresentar aos estudantes um método eficaz, e 

que, através da brincadeira, as escolas deveriam ser “verdadeiras casas de delícias e de 

atrações”. Esse entendimento nos leva a pensar que a escola deveria apresentar uma 

estratégia  prática em que o aprendizado fosse passado de forma prazerosa, ensinando-

se rapidamente e sem causar descontento para os alunos e professores. “Aos estudantes: 

que serão conduzidos sem dificuldade, sem enfado, sem gritos e pancadas, praticamente 

                                                 
14

 É válido lembrar que esse autor também publicou o livro Orbis sensualis pictus – O mundo sensível em 

gravuras (1658), uma obra de alfabetização em que as lições apresentavam-se acompanhadas de gravuras 

para auxiliar na aprendizagem dos estudos das crianças (CAGLIARI, 2009, p. 22). 
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brincando e divertindo-se, aos mais elevados graus do saber” (apud BENEDETTI, 

1997, p. 37-38).   

A concepção de alfabetização de Barros e de Comenius não apenas pressupõe a 

dimensão técnica e instrumental da leitura e da escrita, como também torna essa 

aprendizagem algo útil e estimulante aos alunos. Barros considerava a ilustração e a 

funcionalidade ferramentas facilitadoras para  a aquisição do letramento sem fazer 

referência à ludicidade. Na dimensão pedagógica de Comenius priorizava-se a 

ludicidade, pois o que mais dá prazer a uma criança é o brincar. Era através desse 

brincar que o aprendiz seria levado à aquisição do letramento, isto é, ao domínio das 

habilidades variadas que o sujeito poderia objetivar da alfabetização.  

Ao concluir a leitura dessa obra pedagógica, acredita-se que, ao escrevê-la em  

português, o autor favoreceu o entendimento de que ao escrever nessa língua alcançaria 

um público maior. Com efeito, essa língua provavelmente seria a mais difundida e com 

maior número de leitores, pois, entre meados do século XV e fins do século XVII, o 

espanhol serviu como segunda língua para todos os portugueses cultos. 

Contudo, é possível salientar que a intenção de Barros com os quatros textos era 

exclusivamente didática, pedagógica e educativa. Como humanista que era, buscou a 

expansão política com o auxílio da expansão cultural; como cristão, conjugou-se com a 

expansão da fé, a cristanização e a evangelização dos povos nativos. Esse diálogo entre 

pai e filho tem como objetivo apresentar as qualidades e potencialidades da língua 

portuguesa e a reformulação do ensino com a proposta de um novo método, pois 

criticava as práticas de ensino tradicionais. Assim, defendeu o uso da escrita das letras 

manuscritas em vez das de forma e antecipou o estudo da Gramática Portuguesa para o 

ensino das Primeiras Letras. 

Segundo HUE: 

 

O diálogo, além de espelhar a valorização da arte da 

conversação e do debate de ideias, também ressalta a 

importância, naquele momento, do discurso individual. E por ser 

um veículo de idéias de um indivíduo [...] constitui-se como um 

meio priviligiado para a crítica  e também para a desmistificação 

de certos conceitos, ou seja, para a introdução de novas idéias, 

que pretendiam reformar o panorama cultural da época (HUE, 

2007, p. 27). 

 

Chega-se à conclusão de que todos buscavam defender que a língua vernacular 

poderia ser considerada bastante digna e capaz da mesma expressividade e de abarcar os 
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altos conteúdos da cultura quanto a Latina, podendo ainda invocar que sua língua seria 

superior às demais. Esse, portanto, foi um processo em defesa da Língua Portuguesa 

desenvolvido através de escritores e gramáticos em Portugal.  

Percebe-se que João de Barros é um humanista de renome na época em que 

escreve essa obra, uma vez que demonstra autoridade ao escrever suas ideias, sendo, 

pois, uma personalidade intelectual e moral reconhecida. Ele teve uma atuação 

importante  no processo de expansão da Língua Portuguesa sobre os eixos língua e 

império, visto que acreditava que este idioma era o que mais tinha conformidade com a 

Língua Latina, e por isso merecia ser mais considerada pelos portugueses. Sua obra 

pressupõe o início da modernização didático-pedagógica por utilizava-se de meios 

visuais no processo de ensino-aprendizagem e dividir essa aprendizagem por partes.  

Em cada parte, o aluno seria conduzido a uma única matéria
15

 de estudo, sendo 

dedicada toda a sua atenção para ela, porque o grande mal que permeava a educação era 

o estudo de várias matérias ao mesmo tempo. Os exercícios práticos que Barros nos 

apresenta constituem os princípios de facilidade, brevidade e solidez. A prática do 

diálogo deixaria o ensinamento mais firme, despertaria nos alunos a curiosidade em face 

das diversas situações em formas de perguntas e respostas, e a apresentação da palavra 

deveria estar associada a um conjunto de coisas que favoreceriam a fixação da 

aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Essa crítica foi relembrada na obra Didática Magna, de Comenius, em que ele ressaltou: Nas escolas, 

porém, há uma grande confusão que deriva de se querer abarrotar as mentes dos alunos com muitos 

conhecimentos ao mesmo tempo (apud BENEDETTI, 1997, p. 154). 
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2.2 MANOEL ANDRADE DE FIGUEIREDO − NOVA ESCOLA PARA 

APRENDER A LER, ESCREVER E CONTAR (1722) 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Nova escola para aprender a ler, escrever e contar (1722) 

Disponível em: http://purl.pt/107/1/ 
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Figura 4: Fotografia de Manoel de Andrade Figueiredo 

Disponível em: http://purl.pt/107/1/ 
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O texto de  Manoel Andrade de Figueiredo é uma obra muito importante sobre 

os princípios metodológicos e as práticas dos Mestres de ler, escrever e contar no 

período setecentista em Portugal. Na época da publicação de sua obra, Nova escola para 

aprender a ler, escrever e contar (1722), composta de um arsenal de exercícios e 

práticas caligráficas detalhadas antes mesmo de as reformas pombalinas dos Estudos 

Menores serem promulgadas, Portugal avançou na publicação de artes gráficas, e muitas 

obras estavam ganhando reconhecimento para a publicação. Por ser a primeira obra 

desse gênero, o autor buscou sanar uma lacuna na difusão da caligrafia, ortografia e 

aritmética.  

Manoel Andrade de Figueiredo foi um padre jesuíta nascido no Brasil (1670-

1735) e pretendia uniformizar metodologicamente o ensino da leitura, escrita e 

aritmética, como também orientar os pais em suas funções no processo de alfabetização, 

na escolha dos Mestres, nos horários para o funcionamento das aulas e na adequação 

dos conteúdos e idade dos discípulos. A obra em destaque é considerada a primeira 

cartilha escrita em Portugal. 

Segundo Silva: 

 

O ideário reformista-pedagógico do inaciano Manoel de 

Andrade de Figueiredo foi singular e inusitado. Nascido no 

Brasil em 1670, filho do Capitão-Mor do Espírito Santo, estudou 

Teologia na Universidade de Coimbra. Ordenado padre, 

Figueiredo notabilizou-se em Lisboa como pedagogo e um dos 

principais Mestres de leitura, de escrita e de aritmética. Sua obra 

principal, a cartilha Nova escola para aprender a ler, escrever e 

contar, foi indicada para uso nas aulas régias de primeiras letras 

do reino português, durante e após o período pombalino (2008, 

p. 3). 

 

Ao realizar a análise dessa obra, observa-se que ela buscava realçar o processo 

educativo no intento de formar bons cidadãos, priorizando a aprendizagem estética e 

caligráfica, a leitura, a escrita e o domínio de alguns cálculos. Figueiredo era  Mestre de 

ler, escrever e contar e, por amor a essa arte, decidiu publicar tal compêndio com o 

intuito de ensinar a escrever de acordo com as regras gramaticais, conforme afirmado 

em seu prefácio, ocasião em que apresenta as diversas formas de letras e como estas 

deveriam ser aplicadas às atividades. Sua prioridade era ensinar de maneira fácil para 

que não ocorresse confusão no momento de praticar. 
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A obra tem seu início com uma carta de duas páginas a qual ressalta a 

importância de uma escola pública onde se ensinassem as primeiras aprendizagens. Em 

seguida, o Prólogo feito em duas páginas evidencia a importância de uma boa escrita 

como utilidade comum. As licenças e a concessão para publicação são constituídas de 

dez páginas e depois delas aparece uma fotografia de Manoel Andrade de Figueiredo 

com idade de 48 anos. Tal imagem mostra a representação de Figueiredo exercitando a 

prática da escrita com uma pena à mão.  

A obra é dividida em quatro tratados: o primeiro é composto de 23 páginas e 

apresenta instruções para ensinar a língua portuguesa, a escolha dos Mestres pelos pais 

− preocupação relevante levantada por Figueiredo −, o ensino nas “escolas” e as 

advertências quanto à doutrina cristã, a higiene, a postura do aluno, o cuidado com o 

material escolar e o método de ensino. Apresenta ainda cinco cartas mostrando a 

justaposição de algumas consoantes com as vogais. 

No segundo, que contém 28 páginas, estão as instruções para ensinar a escrever 

todas as formas de letras, saber utilizar corretamente instrumentos como pena, tinta, 

papéis, pautas, saber distinguir tipos de grafia e regras de ortografia, bem como 

advertências para saber escrever. Ao finalizar esse tratado, Figueiredo trouxe um arsenal 

de exercício da caligrafia em 44 páginas, com uma diversidade de traços, letras, textos e 

imagens. Um fator diferenciado é a apresentação de 44 tábuas de desenhos destinadas 

aos exercícios de caligrafia e de composições decorativas. Nessas tábuas destacam-se 

quadros emoldurados com arabescos, mensagens morais e edificantes, regras 

doutrinárias e de bem viver.  

O terceiro tratado possui 23 páginas e diz respeito às regras da ortografia da 

língua portuguesa: emprego de letra maiúscula, duplicação de consoantes, uso de 

parágrafo, vírgula, acento agudo, grave, circunflexo, apóstrofo, til, parêntese, ponto 

final, uso do plural e advertências para escrever corretamente. Ao concluir esse tratado, 

apresenta ao Mestre um abecedário com nomes e verbos, orientando-os sobre a 

ortografia de algumas palavras e seguindo a ordem alfabética das letras, isso em sete 

regras (FIGUEIREDO, 1772, p. 57-80).  

O quarto e último tratado apresenta 75 páginas. Consta de 21 capítulos, em que 

são exemplificadas as operações matemáticas. O capítulo 21 mostra o valor de cada 

letra romana. Este tratado é dedicado à ciência aritmética, que se divide em inteiros e 

quebrados, sinais e em quatros operações fundamentais (somar, diminuir, multiplicar e 

dividir), aprendidas por meio da tabuada e de contas (FIGUEIREDO, 1772, p. 81-156). 
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Em todos os tratados, Figueiredo preocupa-se em apresentar a regra e exemplos 

de cada uma de suas “defesas”, pois o  Mestre deveria ter total domínio dessas 

preleções. Seu destaque maior foi para o domínio dos diversos tipos de letras 

caligráficas. A partir dessa obra, o autor ficou conhecido como calígrafo conceituado. 

Isso se deu, como se disse, por conta do avanço das artes gráficas em Portugal naquele 

período.  De acordo com Silva (2006), a obra de Figueiredo pode ser considerada a 

primeira em Portugal a apresentar a importância dos Mestres em serem detentores das 

seguintes aprendizagens: domínio do idioma português e suas regras de ortografia, com 

o objetivo de ler e escrever corretamente.  

Essa obra propaga de forma simples o conhecimento acumulado pelo autor, bem 

como difunde os preceitos e concepções da época. Utiliza um estilo coloquial de fácil 

acesso, e as observações são pautadas no domínio absoluto da prática da caligrafia e 

pelo manejo dos instrumentos e materiais respectivos. Manoel de Andrade Figueiredo 

pretendia uma uniformidade com relação aos métodos para o ensino da leitura, da 

escrita, da aritmética e do trabalho docente, pressupondo a aquisição do conhecimento 

perante os seguintes procedimentos: observação, dedicação, meticulosidade e 

cumprimento de regras.  

Segundo Silva (2008, p. 4), “Figueiredo defendia uma educação que pudesse 

tornar aptos os filhos dos segmentos privilegiados da sociedade portuguesa para 

ocuparem a administração da casa e da burguesia”. Portanto, não cabia aos filhos dos 

mais pobres uma formação erudita, mas somente aquela pelo e para o trabalho.  

Essa preocupação de Figueiredo sobre o caráter útil da educação ressalta a 

obrigação de a educação pública agraciar todas as crianças na devoção pela pátria e 

austeridade moral. A respeito da educação, priorizava a formação do homem ou mesmo 

do cidadão, respeitando cada etapa da criança, pois seu maior desafio na época foi 

defender a ideia de que a criança não deveria ser vista como um adulto em miniatura. 

Outra preocupação bem característica de Figueiredo (1722) era a de que os pais 

tivessem cuidado ao contratar os serviços dos Mestres, pois estes deveriam ser dignos, 

honrados e sábios no conhecimento das coisas humanas e divinas, devendo instruir seus 

discípulos de acordo com os princípios da sabedoria e do temor a Deus. Esta atenção 

aos princípios religiosos requeria o controle das más inclinações da natureza humana. 

Desse modo, era tarefa do Mestre a formação intelectual, moral, ética e religiosa dos 

meninos. A união dessas tarefas formou-se a partir da articulação entre o pensamento 

religioso e a concepção do perfeito nobre.  
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O pedagogista, quanto à escolha dos Mestres, ainda alerta aos pais sobre os 

cuidados nessa escolha para seus filhos, das obrigações e circunstâncias que deveriam 

ser observadas, afirmando que dela dependeria a formação de seus filhos. A boa criação 

só seria proporcionada através de um  Mestre de boas instruções (virtuoso, sábio e 

honrado), no qual os pais confiariam a ventura e/ou a desgraça (FIGUEIREDO, 1722, p. 

2). A escolha dos Mestres mostra sua preocupação nos destinos profissionais desses 

alunos, para que estes assumissem postos da burocracia estatal, isto é, para o exercício 

das coisas do Estado.  

Sua obra, assim, apresenta a defesa de uma educação para segmentos 

privilegiados, sendo contra a extensão quantitativa do ensino formal, “postura própria 

da ortodoxia católica da época, fundamentada nos postulados teológicos da Alta Idade 

Média” (SILVA, 2008, p. 3). O princípio educacional de Figueiredo faz acreditar que os 

homens são portadores de necessidades materiais e culturais desiguais. Nessa lógica, 

transpõe uma distinção social que acreditava serem apenas os nobres possuidores de 

potencial para desenvolver determinadas capacidades. Esta distinção vem a ser 

configurada na escolarização e no desenvolvimento profissional. 

Para exercer essa função, sugeria que as aulas fossem ministradas por um  

Mestre do sexo masculino e que este fosse exemplo de correção e de virtude em toda a 

amplitude da vida privada e social. Dessa maneira, caberia ao  Mestre responsabilizar-se 

por todos os acertos e erros de seus discípulos. Assim, restavam apenas aos pais o 

pagamento aos Mestres e o custeio dos materiais necessários à aplicabilidade dos 

exercícios (FIGUEIREDO, 1722, p. 1-3). 

Sobre as primeiras aprendizagens ligadas à formação de conduta perante as 

coisas humanas e divinas, a criança deveria ser instruída baseando-se nos princípios 

religiosos. Comenius compactuava com essa assertiva, ressaltando o seguinte: 

 

Como nos anos da infância e da primeira educação, depende todo o 

resto da vida, se os espíritos não forem, desde o princípio, 

suficientemente preparados para as circunstâncias da vida, não haverá 

mais nada a fazer (apud BENEDETTI, 1997, p. 100-101). 

 

Barros (1540), por sua vez, já dizia que os maus Mestres deixam os alunos 

danosos para toda a vida. Desse modo, é perceptível que é na infância que os alunos 

deveriam ser aperfeiçoados com instruções do bem viver, com princípios morais e 

religiosos. Assim, toda aprendizagem deveria ser iniciada através da Doutrina Cristã. 

Para as aulas com maior número de alunos, os inacianos orientavam que os Mestres 
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utilizassem da prática tradicional de auxílio dos mais adiantados na realização de 

algumas tarefas escolares
16

.   

No início da sua obra, Figueiredo faz a apresentação da primeira escola pública 

de ler, escrever e contar de Portugal, ressalta sua importância e pede que os soberanos 

sejam agradecidos ao rei de Portugal – João V (1689-1750) – por essa iniciativa. A 

existência dessa escola traria o espírito de glória para a Nação. Partindo dessa premissa, 

Figueiredo apresentou-se como „fiel Vassalo de Vossa Majestade‟, expondo sua obra 

como uma pequena contribuição para os que fossem aprender, uma vez que teriam a 

perfeição de escrever as relevantes virtudes e heroicas ações do soberano.  

O autor tentou organizar harmoniosamente o corpo de qualquer escrita, 

dedicando-se à aprendizagem de ler o idioma português com brevidade suficiente para 

escrever como se pronunciava. A obra da Figueiredo propõe a unificação das práticas 

dos Mestres em relação aos conteúdos, métodos e recursos. Um objetivo empreendido 

por ele era corrigir a inexistência da produção e circulação de compêndios em Portugal 

que orientassem a metodologia dos Mestres de ler, escrever e contar. 

O perfil de alfabetização apresentado por Figueiredo (1722) e Barros (1540) 

priorizava as primeiras aprendizagens através de sua segmentação, partindo da doutrina 

cristã para a codificação e decodificação do sistema alfabetário, com as letras (vogais e 

consoantes), sílabas, palavras e frases. Para Figueiredo, a criança iria aprender através 

de uma cartilha que possibilitaria a realização de tarefas mecânicas, com cópias de 

letras, palavras e frases. Esta estratégia de aprendizagem fortaleceria a correspondência 

visual, permitindo à criança o domínio da leitura e da escrita através do reconhecimento 

do código gráfico.  

Para a publicação e circulação de uma obra no período setecentista, era 

necessário um grande número de licenças emitidas por órgãos governamentais e pelo 

Tribunal do Santo Ofício. No Prólogo da obra de Figueiredo pode-se detectar as 

licenças do Santo Oficio, Ordinário e Paço e, em todas elas, observa-se que a obra é 

conceituada como útil na aprendizagem do ler, escrever e contar com brevidade e sem 

erro. Desta forma, segue a descrição da obra por Fr. Lucas de Santa Catharina
17

: 

                                                 
16

É relevante informar que a prática dos discípulos mais adiantados no ensino servia de auxílio no serviço 

dos Mestres. Essa prática apenas vem a ser caracterizada como Método Lancaster ou Ensino Mútuo com 

o inglês Joseph Lancaster (1778-1838). Nesse período os Mestres chamavam-na de prática tradicional 

(FARIA FILHO, 2007, p. 141). 
17

 Frei Lucas de Santa Catharina (1660-1740),  frade dominicano, foi membro fundador da Academia 

Real de História, tinha personalidade e vida dupla: um lado sério, escrevendo obras pias e de história 

sacra e outro folgazão e mulherengo, escrevendo o que lhe apetecia. Usou inúmeros pseudônimos em 
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São as matérias letras [ou elementos da escritura] hua infancia 

da Grammatica, como lhe chamou Sr. Isidoro importantissima a 

perfeicaõ de seu primeiro uso para o futuro progresso, não so de 

applicações literarias, mas de quaeiquer outras assim políticas 

como mecânicas. Assim me pareceo esta Escola precisa, não só 

a pueris rudimentos, mas a perfeição de mais adiantados 

estudos, podendo achar-se nella suavemente doutrinados, ainda 

os que a vaidade própria, ou a idade adulta, desnaturaliza 

discípulos
18

 (FIGUEIREDO, 1722, p. xiv-xv). 

 

Outro fato a ser apresentado sobre essa obra são os versos escritos em seu favor. 

Através dos versos, é possível detectar elogios referentes à obra e ao escritor. Todos os 

apresentadores trazem consigo a afeição e a credibilidade que dão à obra e à pessoa de 

Manoel Figueiredo (1722, p. xvii-xxxii). Essa obra seria bastante útil na aprendizagem 

do ler, escrever e contar de seus filhos e súditos, pois apresentava uma maneira mais 

acessível de aprendizagem, expondo novas estratégias de como adquiri-la. Sem contar 

que ela diferenciava-se dos demais manuais publicados até então, visto que é menos 

dedicada ao ensino da doutrina cristã e mais voltada para a estética caligráfica e 

aprendizagem da aritmética. 

Seria inconveniente ensinar a criança coisas que não fossem úteis. Por conta 

disso, a crítica do autor afirmava que seria perda de tempo, posto que a aprendizagem 

devesse proporcionar à criança a curiosidade de maneira dirigida, breve e que 

ocasionasse a decodificação. Enfim, o principal cuidado que os Mestres deveriam ter de 

instruir seus discípulos através da Doutrina Cristã. Assim, estes aprenderiam as letras, a 

piedade e a modéstia. Desta maneira, conseguiriam o ápice de tornarem-se bons 

homens. As qualidades avaliadas para que o  Mestre fosse escolhido para tal função 

seriam observadas pelas seguintes prerrogativas: cuidado, obrigação, virtude e muita 

ciência para o ensino. Assim, os bons costumes livrariam os discípulos de aprenderem 

coisas supérfluas. 

 

                                                                                                                                               
diversas poesias, cartas e sátiras. Disponível em: http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/16211/2/erudicaoutilitis000078136.pdf. Acesso em 16 de agosto de 2010.  
18

 Trata-se do início da Pedagogia Moderna em Portugal. Esse acontecimento decorre da revolução 

filosófica, científica e técnica iniciada com o Renascimento e que no século XVIII ganha impulso com o 

Iluminismo, sendo, portanto, uma renovação cultural de natureza, sobretudo, política. Apenas com 

Marquês de Pombal essa mudança vem a ser concretizada na segunda metade do século XVIII 

(CARVALHO, 1978, p. 32). 

http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/16211/2/erudicaoutilitis000078136.pdf
http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/16211/2/erudicaoutilitis000078136.pdf
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Em fim, quem ensina há de ter muita prudencia, e virtude; 

porque assim como todos os acertos se attribuem aos mestres 

que ensinaõ, e naõ aos discipulos que aprendem; assim também 

os erros q se achaõ nos mininos, saõ nodoas, que se põem na 

fama dos Mestres, que não ensinarão bem (FIGUEIREDO, 

1722, p. 6). 

 

Figueiredo, ao notar os diversos estilos de Escolas, traz algumas características 

da escolarização.  A primeira é repartição do tempo: a escola só seria aberta a partir do 

momento em que o Mestre chegasse. Logo, os meninos ensinariam as lições de ler e 

contar uns aos outros em uma hora. Nas Escolas de grande concurso, o  Mestre poderia 

eleger dois meninos para ajudar nas matérias. Estes identificariam os meninos que não 

soubessem as lições e cada um ficaria responsável por uma matéria: um identificaria o 

desempenho da leitura e o outro, dos cálculos. Ao Mestre era orientado observar a 

aprendizagem dos meninos no tempo de duas horas e meia, nas quais faria o seguinte: 

sentado em sua cadeira, em um espaço que obtivesse uma visibilidade de todos, 

buscaria receber as lições de seus discípulos, fazendo a análise de seus erros e acertos. 

Esta caracterização leva-nos a recordar do ensino simultâneo e mútuo. 

O ensino mútuo era composto de oito classes dos saberes elementares, e 

propunha que os mais adiantados fossem monitores, sendo encarregados de ensinar os 

colegas que sabiam menos, assim como garantiria a qualidade e eficácia do ensino da 

leitura, da escrita e do cálculo. Já o método simultâneo dividia-se em cinco classes 

manuais, onde o professor reunia os alunos, ensinava e explicava as lições em coletivo. 

O método simultâneo consistia em uma proposta de organização do ensino que, assim 

como o método mútuo, previa o controle do tempo, supunha a existência de espaços 

adequados e materiais escolares específicos, definindo os agentes da ação educativa e 

prescrevendo os procedimentos didáticos (FARIA FILHO, 2007, p. 140-142). Portanto, 

estes são esclarecedores dos novos contornos da forma escolar referendada por Vincent, 

Lahire, Thin (2001). 

Com relação às atividades propostas por Figueiredo, este afirma que as lições 

corretas deveriam ser devolvidas aos seus donos. Aquelas que apresentassem erros 

seriam deixadas em seu bofete
19

 para que os alunos fossem submetidos aos castigos. 

Concluídas as matérias, o Mestre iria examinar as contas dos principiantes. Caso 

estivessem certas, o  Mestre explicaria a importância desse estudo e ditaria outras lições. 

As que estivessem erradas seriam respondidas ao lado do Mestre, para que este 

                                                 
19

 Bofete  − Mesa do aluno. 
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orientasse como deveriam ser feitas. Após concluir o estudo dos cálculos, seria 

introduzida a oração do dia, o Mestre faria a leitura e os meninos a repetiriam em voz 

alta.  

Ao concluir a leitura das orações, os alunos que já soubessem as lições eram 

enviados à missa para auxiliar o padre. Os alunos que os decuriões identificassem que 

ainda não sabiam ler,  ficariam na escola para que o  Mestre os instruísse no 

aperfeiçoamento da lição. Caso isso sucedesse várias vezes, aqueles meninos ficariam 

em sala e o decurião seria castigado para que servisse de exemplo para os demais. Desse 

modo, pode-se afirmar que o  Mestre era responsável pela boa educação dos meninos, a 

escola pela instrução e o Estado pela conservação. Os castigos seriam necessários para 

minimizar a indisciplina. Esta, contudo, se fosse demasiada, seria imprópria, pois, além 

de ensinar, cabia ao Mestre ser responsável pela permanência, abandonos e fugas dos 

alunos de suas classes: “[...] Deos aos que ama castiga” (FIGUEIREDO, 1722, p. 5).  

Cotidianamente, as lições obedeciam à seguinte ordem da aprendizagem: 

primeiro os iniciantes, depois os decuriões. Esta mesma ordem seria utilizada para as 

lições da doutrina cristã, ler, escrever e exercícios de aritmética. Tais lições deveriam 

estar de acordo com o entendimento dos alunos, para que nas atividades subsequentes 

não apresentassem prejuízo na aprendizagem, ocasionando a permanência deles nas 

classes. Para as escolas com maior número de alunos, seria utilizada a prática de alguns 

discípulos no controle da realização de algumas tarefas escolares. 

A cada dia da semana era escolhida uma oração diferente para ser recitada em 

sala e em voz alta. Deveria começar na segunda pelo Pai Nosso, na sexta pela Confissão 

Geral e Ato de Contrição, no sábado pela Ladainha de Nossa Senhora e Salve-Rainha, o 

Cântico que principia Virgem Soberana, além da Ave-Maria. Todas estas orações 

deveriam ser realizadas tanto pelos meninos quanto pelos  Mestres de joelhos no chão, 

para dar exemplos. As demais orações poderiam ser rezadas em pé. Na sexta à tarde, era 

reservado o tempo de uma hora para o estudo das orações, momento em que o Mestre, 

além de observar como estava a leitura, também cobrava a interpretação, mediante 

algumas perguntas. Os demais deveriam permanecer em silêncio com disciplina e 

respeito aos seus colegas e ao Mestre.  

O exame das orações compreendia os Mistérios, Pessoa da Santíssima Trindade, 

Credo, Virtudes Teológicas, etc. Após concluir todos esses ensinamentos, os meninos 

estariam instruídos a ser bons cristãos. Todas essas orações baseavam-se nas Cartilhas 
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de Padre  Ignácio − O Compêndio da Doutrina Cristã, por ser mais abreviada, e na 

Cartilha do Padre Roberto Bellarmino
20

, para os exemplos e explicações.  

O estudo da Cartilha dava-se da seguinte maneira: os que soubessem ler 

deveriam decorar os capítulos das cartilhas para repetir em voz alta em alguns dias da 

semana. Ao realizarem a leitura, o  Mestre observaria a má inclinação, som e vícios 

cometidos na leitura de alguns textos. No século XVIII, em Portugal, o ensino da leitura 

acontecia separado da escrita. Figueiredo mostra em sua obra a importância de seguir 

cada um de seus tratados, descrevendo toda a orientação, postural e disciplinar, em 

todos os exercícios exigidos, a começar pelo controle do manejo da pena, os exercícios 

caligráficos, a qualidade do papel, das tintas e da sua produção nos adereços, canivetes, 

bofetes e na goma graxa. Todos estes instrumentos seriam primordiais para a qualidade 

da letra. Assim, essas advertências fizeram com que o Padre Manoel Figueiredo fosse 

conceituado como educador, pedagogo e calígrafo. 

Tendo como referência os estudos de Dominique Julia (2001, p. 19), é possível 

evidenciar que os tratados de Figueiredo trazem uma grande contribuição para os 

estudos sobre a cultura material escolar
21

, pois dispõe de uma classificação de quais 

materiais didáticos deveriam ser utilizados pelos professores, esclarecendo seu uso e 

sentidos simbólicos no processo de aprendizagem. Esses tratados serão motivadores de 

se conhecer a vida escolar da época. 

 

Para Augutín Escolano, nem o espaço, nem o tempo escolar são 

dimensões neutras do ensino, simples esquemas formais ou 

estruturas vazias da educação. Ao contrário, afirma que operam 

como uma espécie de discurso que institui, em sua 

materialidade, um sistema de valores, um conjunto de 

aprendizagens sensoriais e motoras e uma semiologia que 

recobre símbolos estéticos, culturais e ideológicos (apud FARIA 

FILHO; VIDAL, 2005, p. 42). 

 

O ensino da leitura consistia na utilização de cartas de nomes, orações e sílabas 

para que os discípulos aprendessem a ler e pronunciar as palavras corretamente, pois a 

pronúncia acarretaria a aprendizagem do escrever, uma vez que esses meninos 

                                                 
20

 São Roberto Bellarmino (1542-1621). Disponível em: http://www.catolicosdobrasil.com.br/santos-da-

igreja-catolica/sao-roberto-belarmino. Acessado em: 14 de fevereiro de 2011. 
21

 A reflexão sobre a cultura material escolar teve como base os textos de Dominique Julia (2001), Faria 

Filho e Vidal (2005), Viñao Frago (2005) e Souza (2007), pois tais autores relacionam a contribuição dos 

instrumentos pedagógicos como caminhos para identificar as formas educativas da época, procurando  

informar com esses instrumentos sobre a vida escolar de cada época. 

http://www.catolicosdobrasil.com.br/santos-da-igreja-catolica/sao-roberto-belarmino
http://www.catolicosdobrasil.com.br/santos-da-igreja-catolica/sao-roberto-belarmino
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produziam textos com a escrita de palavras erradas por conta do hábito de pronunciar os 

fonemas incorretamente (FIGUEIREDO, 1722, p. 11). 

O modelo pedagógico de Figueiredo mostra a alfabetização como um processo 

silábico-alfabético em que o sujeito fazia uma relação entre o grafema e fonema, tendo a 

preocupação de que fosse feita a pronúncia correta de seu idioma para que essa relação 

correspondesse à forma ortográfica convencional. Uma das preocupações elencadas é 

que as crianças, quando se encontravam em processo de escrita, sentiam dificuldades de 

relacionar o que falavam ao que escreviam, algumas por uma questão voltada ao 

desenvolvimento cognitivo e outras pela falta de acesso à cultura escrita. Isso implicaria 

na falta de relação entre o fonema e o grafema, ocasionando falta ou troca de letras.  

Essa obra nos ajuda a compreender o processo silábico-alfabético, ao dizer que 

tal procedimento traz algumas consequências à criança, dentre elas a representação de 

uma sílaba composta por vogal e consoante, apresentando problemas de ordens 

quantitativa e qualitativa. Os problemas são quantitativos quando se referem ao número 

de letras necessário para representar a sílaba, e qualitativos quando a criança apresenta 

dificuldades em representar graficamente a relação fonema x grafema, problemas de 

ordem ortográfica, ora representando uma sílaba com uma letra ora subtraindo letras do 

fonema. Este discurso remonta à característica de uso do método sintético, que parte do 

conjunto de letras isoladas. 

Figueiredo também apresenta orientações aos Mestres sobre a prática do 

escrever. A primeira advertência a ser enaltecida foi a de saber pegar na pena, pois saber 

manuseá-la corretamente facilitaria a desenvoltura da escrita, isto é, a coordenação 

motora, pois a mão poderia trazer consigo alguns maus hábitos que possibilitariam a 

escrita incorreta de algumas letras, dificultando o entendimento do texto. O tinteiro 

precisaria estar do lado direito ao sacudir a tinta, e o aluno deveria ficar atento a 

derramar o excesso dentro do tinteiro e não fora. As posições da mão, do braço, da 

palma da mão e dos dedos no papel deveria ser devidamente ensinada, como lembram 

Foucault (1996) e Gramsci (1995). Tudo isso está relacionado às orientações que o 

Mestre transmitia a seus alunos sobre sua postura e atitudes no âmbito escolar.  

Segundo Figueiredo, para escrever de forma bela e sofisticada, os alunos 

deveriam ser treinados para uma perfeita postura corporal, o que implicaria a disciplina 

mental e ideológica. De acordo com o seguinte enunciado, é possível perceber a atenção 

a essas façanhas: 
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Que assentando-se a maõ com a penna para escrever, naõ ha de 

ser com os dedos de todo estendido, nem de todo curvado, mas 

entre estes dous extremos; porque para se fazerem as hastes 

posteriores se estendem, e para as inferiores se curvao 

(FIGUEIREDO, 1722, p. 13). 

 

Acerca do ensino da escrita, Figueiredo orientava que se começasse a ensinar 

com letras de bastante altura, para que os dedos tomassem movimentos largos, sendo 

mais fácil manejar a pena reconhecendo as letras. Depois, seguiria a aprendizagem da 

escrita com letras miúdas, que apresentavam um movimento mais oprimido. Estas letras 

eram mais difíceis para os meninos, e por esta razão eram deixadas por último. Duas 

atitudes importantes que não deveriam ser seguidas: mexer com o papel no momento da 

escrita e apertar muito a pena, pois isso afetaria no tipo e posição da escrita.  

O domínio dos dois abecedários deveria seguir essas regras, como também o 

modelo de escrevê-las. Não era permitido dar aos alunos o translado para os imitarem e 

nem para pintarem, pois a aprendizagem deveria ser de uma única maneira, para que se 

obtivesse uma forma liberal. O  Mestre deveria atentar para os espaços de uma letra para 

outra, dos nomes, dos caracteres e do corte das hastes de algumas para que ficassem 

com o mesmo alinhamento. Isso nos leva a entender que a escrita não poderia ser por 

imitação e nem preencher as letras com pintura, dando aos alunos modelos prontos. Era 

necessário também seguir o domínio de sua coordenação através da observação. Existia 

uma preocupação por parte de Figueiredo em constituir um modelo uniforme das letras 

para que os alunos obtivessem uma boa compreensão da escrita (FIGUEIREDO, 1722, 

p. 17). 

É possível perceber em sua obra a preocupação com os desenhos caligráficos 

contidos nas cartas anexas à obra, através das quais o aluno seria conduzido à destreza 

em realizar movimentos precisos e suaves, envolvendo o controle dos músculos para a 

perfeição na escrita.  Depois do pleno domínio desses traços e desenhos é que o aluno 

seria conduzido à escrita dos vários tipos de letras.  

Ao fazer referência aos exercícios e exames, observa-se a estruturação do tempo 

escolar. Essas atividades poderiam ocorrer de oito em oito dias ou de quinze em quinze 

dias, acontecendo de forma inesperada aos alunos. O  Mestre cobrava dos principiantes 

o reconhecimento das letras e a soletração. Caso não soubessem essa prática, o decurião 

(aluno responsável em auxiliar o trabalho de leitura solicitada pelo Mestre) seria 

culpado; caso contrário, premiado. No caso dos escrivães – os que já possuíam o 
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domínio da leitura e escrita −, eram avaliados se já sabiam soletrar os nomes, dizendo as 

sílabas de que se compõem e as letras que formam as sílabas.  

Através desses questionamentos, o Mestre faria intervenções, explicando 

algumas regras de ortografia, assim como a utilização das letras grandes, capitais e dos 

acentos. Esta, porquanto, é a seriação das primeiras aprendizagens. Figueiredo defende 

que, ao aperfeiçoar esses ensinamentos nos primeiros estudos, os meninos aprenderiam 

através desses documentos o domínio dos saberes elementares. Não era necessário aos 

alunos aprenderem a Gramática, pois ela seria um suporte para o aperfeiçoamento 

desses estudos. 

É interessante a preocupação de Figueiredo em determinar para cada dia da 

semana uma lição diferente. Comenius também ressaltava que “todas as matérias de 

estudo devem ser divididas em aulas, de tal modo que as primeiras sempre aplanem e 

iluminem o caminho das seguintes” (apud BENEDETTI, 1997, p. 160). A ordenação da 

aprendizagem possibilitaria a seriação e a disposição das matérias, pois cada uma delas 

seria proporcional e estaria ligada à sua correspondente, transmitindo a aprendizagem de 

uma para outra, em uma continuidade progressiva. 

O abecedário era composto de 21 letras e desta seriam compostas as sílabas. O 

domínio dessas letras implicaria a aprendizagem do idioma de outras Nações que 

usassem o abecedário da Língua Latina. Esses conhecimentos também abrangiam o 

estudo dos pronomes, verbos, conjunções, advérbios, etc. A preocupação de Figueiredo 

era que os meninos soubessem identificar a utilização das letras (como vogais e 

consoantes) nos nomes e seus respectivos sons, e que soubessem juntar e separar as 

sílabas das palavras. Ele acreditava que seu modo de ensinar seria mais fácil e rápido 

para a aprendizagem do ler, escrever e contar, pois trazia consigo as explicações de cada 

ação e sua importância de uso (FIGUEIREDO, 1722, p. 17-19). 

O processo de alfabetização elaborado e fundamentado por Figueiredo remonta à 

ideia de sequenciação da aprendizagem. Isso era evidenciado quando o autor orientava o  

Mestre de ler e escrever a permitir ao aluno decodificar e codificar a natureza alfabética, 

relacionando a linguagem produzida através dos sons, isto é, das formas linguísticas. A 

obra de Figueiredo dá ênfase às fôrmas de letras e dos instrumentos para bem escrever. 

Para tanto, mostra a importância da qualidade do papel, do pergaminho e o tipo de pena 

e seu bico, os quais também possibilitariam uma brevidade de escrita em alguns tipos de 

letras, pois estes instrumentos transpõem diferenças na qualidade da escrita, visto que a 

absorção da tinta traria uma diferença na identificação das letras: 
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O melhor pergaminho he o de bezerro resprenfado; há outros de 

pelle de carneiros: destes os melhores sao os brancos, lizos, sem 

cal e manchas [...] os tinteiros de chumbo, he osso sao os 

melhores, pela boa conserva que fazem a tinta, e nao os de 

vidro, porque a adelgaçao de maneira, que ao escrever cahe da 

pena. Os melhores poedouros sao os de feda crua fina, e por 

torcer, que os de feda cozida logo apodrecem (FIGUEIREDO, 

1722, p. 28). 

 

Figueiredo é detalhista na prática da perfeição da escrita como uma das 

primeiras aprendizagens. A obra traz exemplos de como fazer as tintas que deveriam ser 

usadas, apresenta receita de dois tipos de tinta, uma de água e outra de vinho, a seleção 

do tipo de tinta e a pena a ser usada para cada tipo de letra. Assim, é possível encontrar 

algumas classificações dos tipos de letras: romana, grifa, bastarda, redonda, e como 

estas deveriam ser ensinadas e escritas. Todos esses instrumentos facilitariam o 

desempenho da escrita das letras. Para todo e qualquer processo de escrita existia uma 

regra que deveria ser considerada primordial para o empenho e qualidade do serviço do 

Mestre. A busca pela perfeição das letras estava relacionada aos instrumentos e à 

instrução que eram dados pelo Mestre aos seus meninos, pois tudo deveria seguir passos 

que posteriormente trouxessem a tranquilidade da perfeição e reconhecimento das 

estratégias que fossem disseminadas nos primeiros ensinamentos. 

Figueiredo esclarece aos Mestres a importância das pautas para o auxílio da 

escrita dos trechos para os alunos. Essas pautas facilitariam a escrita de forma liberal, 

otimizando o trabalho do Mestre. Nesse enunciado é possível confirmar essa faceta:  

 

A pauta de linhas he huma das melhores invençoens, que achey 

para os principiantes; porque aprendendo a escrever por ella, 

não só tomaõ o moverem bem os dedos para escreverm liberal, e 

talharem bem as letras, mas os seus espaços, e vãos, e para os 

Mestres servem de muito descanço [...] (FIGUEIREDO, 1722, 

p. 37). 

 

 O termo utilizado por Figueiredo para definir o erro da escrita das letras fora da 

pauta foi considerado como letra “secca”. Isto poderia ser ocasionado pelo vício de 

mexer os dedos no momento da escrita. Desse modo, o autor detalhou todos os 

possíveis erros que poderiam ser cometidos pelos principiantes e orientou através dessa 

obra os Mestres para que ficassem atentos a essas falhas dos alunos.  Assim, Figueiredo 

instrui os Mestres acerca de como deveriam ser os riscos de cada letra do alfabeto, 
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mostrando como deveriam estar posicionadas as mãos, dedos, punho, cotovelos, bem 

como a linha, a curva, a altura e a direção para a escrita de cada letra (FIGUEIREDO, 

1722, p. 45-47). 

Com relação à letra “grifa”, o texto traz uma descrição informando que esta 

guardava a regra da cursiva nas distâncias e larguras, sendo todas em linha reta e sem 

pés. A diferença é que a romana era considerada mais dificultosa por formar e fazer 

muitos golpes e requerer muita firmeza na mão. Esse tipo de letra poucos dominavam 

por conta de suas dificuldades de escrita.  

As letras “capitães” são as letras maiúsculas. Estas deveriam seguir sua 

importância pela altura e seus hastes, com muito cuidado e zelo, pois o tipo de pena é 

que iria ornamentar a beleza da letra. Por fim, a letra “antiga”, que tinha uma 

semelhança com a romana por ser feita com muitos golpes, tendo os mesmos 

movimentos e sendo utilizada nos livros (FIGUEIREDO, 1722, p. 54).  

Evidentemente, a cultura material e sua escolha podem ser compreendidas como 

um reflexo das relações sociais, modos de uso dos objetos, sua escolha, a presença e 

ausência de instrumentos pedagógicos que possibilitam o processo de aquisição do 

saber. Desse modo, Viñao Frago (1995, p. 24) observa que é relevante chamar a atenção 

para os suportes materiais que constituem a escola como espaço de transmissão do 

saber. Trata-se, em boa medida, da forma escolar. Compreende-se que o estudo do 

espaço e dos instrumentos escolares pode constituir ferramenta importante para entender 

a cultura escolar, sua simbologia, materialidade e o ofício de professor (SOUZA, 2007a, 

p. 12). 

A preocupação com o material escolar é recorrente no conjunto de ideias 

trazidas por Figueiredo, pois o estabelecimento dessas regras já constituía a 

funcionalidade do uso escolar. Dessa maneira, num tempo em que a escola funcionava 

frequentemente na casa do professor, a relação dos materiais possibilitava entender a 

organização da escola pela transmissão do ensino e aprendizagem (SOUZA, 2007b, 

165). A partir dessas asserções sobre a cultura material escolar, pode-se dizer que 

Figueiredo evidencia os acessórios para a escrita e sua utilidade, como canivete, tinteiro, 

bofete, cozimento da pena, as pautas das linhas e as regras para essa escrita, bem como 

as imagens de cada tipo de letra e de penas como conjunto de utensílios necessários para 

analisar a organização e vida escolar daquela época. Essas explicações são apresentadas 

através do anexo com 44 páginas ou tábuas com as imagens das penas com quatro 

modelos, que constam do anexo.  
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O perfil dessas penas mostra as diferenças da ponta de cada uma delas e para 

qual letra deveria ser utilizada (cursiva, bastarda, de linha e antiga). Configuram-se as 

regras através da imagem de rabiscos, para que os alunos treinassem a coordenação 

motora, mostrando como pegar na pena. Sua preocupação com a perfeição fez com que 

não ficasse apenas no nível teórico: todas as suas explicações têm ilustração. 

No tratado terceiro, o autor versa sobre a Ortografia Portuguesa. Depois de 

ensinar a reconhecer e escrever as letras, surgem as regras para a perfeita escrita. Desse 

modo, Figueiredo pressupõe a aprendizagem de algumas regras, retomando a 

identificação das vogais e consoantes.  

Após a aprendizagem e domínio do ler, escrever e da ortografia, os alunos eram 

instruídos nas noções básicas da Aritmética. Ao advertir sobre o ensino da conta, em 

seu quarto tratado, Figueiredo afirma que, depois que os meninos soubessem as quatro 

espécies, inclusive a regra de três de cada uma das espécies, seria de responsabilidade 

do  Mestre chamar cada aluno para o bofete. Os alunos deveriam estar munidos de seus 

cadernos para responder a algumas contas ao lado do Mestre. Assim, eles seriam 

orientados na aprendizagem da conta e da importância dela em sua vida. O decurião 

ficaria isento dessa responsabilidade: “Este he o perfeito modo de ensinar a contar; 

porque sabem o que aprendem, tomando conhecimento das regras para saberem usar 

dellas, que passando as ao  Mestre pela suá maõ, sem mais explicação [...]” 

(FIGUEIREDO, 1722, p. 15). Assim, percebemos a atenção que o Mestre deveria ter 

com seus meninos na aprendizagem das contas, dando uma maior atenção à resolução e 

colocação adequada dos números em sua prática. 

O modelo pedagógico empreendido por Figueiredo sobre a aprendizagem da 

Aritmética remontava à interpretação linguística desse ensino, em que a aquisição dessa 

aprendizagem se dava através do reconhecimento dos números e da linguagem oral. 

Este saber seria contextualizado a partir da representação gráfica dos números, das 

operações e da compreensão do uso que seria possível fazer dos números. 

A tabuada também era utilizada e considerada por Figueiredo como um bom 

instrumento para aprendizagem das contas, por auxiliar no raciocínio lógico dos alunos, 

ao serem perguntados sobre as “espécies” na soma, na diminuição e na multiplicação. 

Esses questionamentos faziam com que os alunos soubessem, de maneira rápida, o 

resultado das espécies. Ao explicar as oito espécies de Aritmética de inteiros e de 

quebrados, explicava a representatividade de cada algarismo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). 

Com essa sequência numérica, mostraria a escrita desses numerais nas classificações 
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ordinais e cardinais. O zero seria apresentado como décima cifra. Figueiredo induz o 

Mestre a explicar que, com a composição e união dessas letras, são formados os 

números atribuídos a esses valores, e que seria necessária a aprendizagem através da 

memorização (FIGUEIREDO, 1722, p. 81).  

Em relação a esses itens, ficava evidente a tentativa de conceituar o que eram 

letra e número através de sua distinção, para que os alunos não se confundissem no 

momento da escrita das palavras, como se os números fossem letras. Do ponto de vista 

construtivo, a criança necessitava apreender alguns aspectos para representar a escrita 

de um numeral. Primeiro seria necessário apresentar à criança o símbolo em situações 

cotidianas. No segundo momento, deveriam ser identificadas as unidades e suas 

implicações. No terceiro, reconhecer as operações matemáticas e, por fim, desenvolver 

a interpretação de situações- problema. 

Em seguida, mostra a utilização das unidades e suas composições. Essas 

unidades estão divididas em cinco: a primeira abrangeria a unidade, dezena e centena. A 

segunda milhar (dezena de milhar e centena de milhar). A terceira é o conto (dezena de 

conto e centena de conto). A quarta milhar de conto (dezena de milhar de conto e 

centena de milhar de conto) e a última o conto de contos. Essa explicação por etapas 

permitia ao principiante identificar o valor de cada numeral. A regra básica seria 

identificar o valor de cada numeral da direita para a esquerda, por unidade, dezena e 

centena. Quando esses números apresentassem o quantitativo de letras mais extenso, 

seria utilizada a mesma regra e acrescentadas as composições das unidades 

(FIGUEIREDO, 1722, p. 82). 

Os alunos eram treinados para ler os números, as relações quantitativas e seus 

respectivos problemas matemáticos. São evidentes as representações que Figueiredo 

fazia sobre os números, pois para ele os números não são feitos apenas de algarismos e 

suas combinações, sendo necessário nessa aprendizagem o aluno ler e entender o que 

eles pretendiam. A Aritmética estaria, assim, unida ao ler e escrever, permitindo a 

intelecção e a percepção do problema, bem como ao significado do que foi lido. 

De acordo com Silva (2008, p. 7), o modelo pedagógico de Figueiredo 

preocupava-se com um ensino que priorizasse a aprendizagem com facilidade, 

brevidade, domínio e utilização de um procedimento uniforme por parte dos 

professores. Estes fatores propostos pela obra, possibilitaram a Figueiredo advogar por 

uma escola cujo ensino fosse mais fácil e metodologicamente moderno.  
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Figueiredo não esclarece, em seus tratados, como o Estado seria responsável 

pela manutenção dessas escolas, sendo identificadas apenas as atribuições dos pais pelo 

custeio e formação dos Mestres. Nessa divisão de responsabilidade, caberia ao Estado 

apenas a concessão de benefícios, como a publicação de obras didáticas e pedagógicas e 

a valorização de seus ex-discípulos oriundos dessas escolas para ocuparem cargos na 

burocracia estatal, como aconteceu com Figueiredo. Essa obra possibilitou ao autor 

reconhecimento e fama por detalhar cada princípio do ler, escrever e contar. Assim, a 

obra conseguiu ser um ponto de apoio para a prática docente em Portugal no século 

XVIII. 
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2.3 MARTINHO DE MENDONÇA DE PINA E PROENÇA − APONTAMENTOS 

PARA A EDUCAÇÃO DE UM MENINO NOBRE (1734) 

 

 

Na obra Apontamentos para a educação de um menino nobre (1734), de Pina e 

Proença, este autor apresenta os aspectos que embasariam a educação diferenciada para 

aqueles que deviam suceder as famílias e constituir uma nova burocracia. Aos que não 

nasceram nobres por providência divina, caberia uma educação voltada às ações 

subalternas, porém necessárias ao Estado. Martinho de Mendonça de Pina e Proença 

(1693-1743) foi um fidalgo português da Casa Real, que esteve em Minas Gerais entre 

1734 e 1737, a serviço de D. João V, sendo interinamente Capitão-Mor da mesma 

localidade entre os anos de 1736 e 1737 (SILVA, 2006).   

Pina e Proença teve uma participação marcante no Iluminismo português. Em 

sua obra, é possível detectar a defesa do pensamento pedagógico de Some Thoughts 

Concerning Education (1693), de Locke (1632 - 1704), De l'éducation des filles (1688), 

de Fénelon (1651-1715) e Traité des Études (1726), de Rollin
22

. Desde cedo, Pina e 

Proença sentiu necessidade de contactar a dinâmica intelectual e filosófica de além 

fronteiras, aproveitando a viagem como meio de proximidade com os novos sistemas 

filosóficos e científicos. Teve um envolvimento passageiro nos estudos de Retórica e 

Latim, mais tarde secundados com o curso de Filosofia, em Coimbra, embora não o 

tenha concluído.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

  Tradução: Alguns pensamentos sobre a educação (1693) de Locke; A educação dos filhos (1688), de 

Fénelon e Tratados de estudos (1726), de Rollin.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1693
http://pt.wikipedia.org/wiki/1743
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fidalgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Real
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/D._Jo%C3%A3o_V
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Figura 5: Apontamentos para a educação de hum menino nobre (1734) 

Disponível em: http://purl.pt/129 
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Apontamentos para a educação de um menino nobre (1734) é uma obra 

dedicado à educação da nobreza, trazendo uma classificação de como deveria ser o 

ensino das primeiras aprendizagens. A obra é classificada em quatro planos. O primeiro 

dedica-se à educação física, com intenção de garantir a necessária robustez e perfeita 

disposição para defesa militar do reino. O segundo, à educação moral, considerada a 

parte mais essencial da educação dos meninos nobres, por consistir no adorno das 

virtudes da alma, pregando a magnanimidade, a prudência e a justiça, à luz de um ideal 

de contenção e de moderação das paixões. O terceiro, à educação intelectual, no qual 

Pina e Proença é considerado como um precursor da ideia de constituição de um 

Colégio Real dos Nobres,  a qual mais tarde seria defendida por António Ribeiro 

Sanches (1699-1783). Por fim, propõe um modelo de educação utilitária e pragmática, 

recusando a acumulação erudita de conhecimentos.  

O livro divide-se em quatro tratados: o primeiro ensina o idioma português, com 

o objetivo de ler e escrever perfeitamente; o segundo apresenta os diversos caracteres e 

tipos de letras que se usavam naqueles tempos; o terceiro fornece as regras da ortografia 

portuguesa, e o quarto ensina as noções básicas de aritmética.  

A obra de Proença, em seu início, tem a mesma estrutura da obra de Figueiredo. 

Primeiramente, possui uma carta destinada ao Excelentíssimo Senhor Marquez de 

Alegrete. Em seguida, vem o Prólogo com 27 páginas. As licenças ocupam 13 páginas. 

Constitui-se de um único texto chamado “Apontamentos” o qual, em forma de texto 

corrido, apresentava suas ideias de como deveriam proceder os preceptores nas 

primeiras aprendizagens das crianças.  

Na Introdução de sua obra, Pina e Proença especifica ao Rei de Portugal que é 

na infância que se adquirem hábitos virtuosos, sendo estes característicos de uma boa 

educação. Traz também a informação de que foi no palácio de Sua Excelência que havia 

aprendido a “acertada” educação. Por fim, dedica a obra ao Marquez de Alegrete, como 

resultado dos frutos que ele colheu com a instrução acertada.  

A obra é assinada com data de setembro de 1733 e impressa em 1734. No 

prólogo, o autor reconhece que é responsabilidade do pai cuidar da educação de seus 

filhos. Desse modo, preocupado com a sua educação, escreveu a obra como manual para 

informar a escolha das obras que deveriam instruir seus filhos. Segundo esse 

pedagogista deveria haver um cuidado com as péssimas traduções e na diferença dos 

costumes das escrituras, e sua precaução estava centrada na falta de alguns compêndios. 
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Assim, traz nomes de pessoas de esfera superior e talento para que sirvam de utilidade 

para a educação dos meninos: 

 

Cujos Pays, vivendo nas Provincias, e desejando instruillos, 

ignoraõ o methodo que devem seguir na educaçaõ [...] 

bastandome  alcançar o fim de facilitar  a instrucçaõ de meus 

filhos, aproveitando de alguma sorte  aos alheyos (PROENÇA, 

1734, p. 8-11).  

 

Quanto aos problemas emergentes sobre a instrução escolar, Alguns 

pensamentos sobre a educação (1693), de John Locke (1632-1704), enfatizava a 

contribuição que a educação deveria ter na vida das crianças. Para o autor inglês, a 

formação educacional consistia no desenvolvimento do intelecto mediante a moral. 

Assim, em seu entender, a educação deveria ser formativa e não informativa, para que 

as aprendizagens possibilitassem a aquisição de saberes úteis à sua vida cotidiana, pois 

a maioria das obras transmitia uma educação fraca e sem conteúdos significativos. É 

interessante essa ressalva, pois Proença buscou traduzir as ideias de Locke para que 

fosse fortalecida a educação do gentleman
23

, enfatizando a educação física, moral e 

intelectual oferecida aos “meninos nobres”. 

A obra de Proença veio mostrar aos pais que desejavam uma boa instrução para 

os seus filhos, que eles deveriam basear-se em sua obra como obrigatoriedade, até 

porque esse apontamento foi criado para que os seus filhos fossem instruídos. É 

possível inferir que essa faceta apresentada na introdução da obra tinha como intuito 

significativo a tentativa de introduzir suas ideias e ter o apoio do rei, como estratégia 

política e social, pois tais ensinamentos proporcionariam a aprendizagem “da virtude 

solida, sem a mais leve mistura de hypocresia, e huma ciencia moderna e prudente, que 

os não conduza à pompa, e ostentaçaõ sosiltica” (PROENÇA, 1734, p. 8). Buscava-se, 

com isso, alcançar a sabedoria e prudência através da memorização e aplicação, sendo 

este o caminho mais acertado para a obtenção da “ciência das vozes
24

”. 

Segundo LOCKE (apud CAMBI, 1999), foi justamente esse processo de 

transformação social e econômica que levou a uma reflexão da figura do gentleman, que 

se tornou um modelo ideal para a nova classe dirigente e para o qual  ele traçou um 

renovado curriculum de estudos. Proença, compactuando com essas ideias, trouxe um 

                                                 
23

 De acordo com Cambi (1999, p. 317-318), gentleman é aquele que é idôneo para obedecer à mente e 

para seguir suas ordens, dando a sua consciência uma reta direção. 
24

 Representa a ciência das línguas através do falar corretamente. 
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modelo pedagógico que objetivava a utilidade dos conteúdos a serem transmitidos aos 

estudantes, centrado na experiência, que por sua vez auxiliaria na curiosidade das 

crianças através do jogo. 

Em sua obra, o autor português critica a falta de controle das crianças no 

ambiente familiar, pois o via como espaço de luxo, regalo, falta de disciplina sobre as 

más inclinações e ausência da aplicação dos castigos. Através do pensamento de 

Proença, nota-se que a educação do menino nobre deveria ser iniciada no ambiente 

familiar com a formação física e os cuidados com a alimentação:  

 

Com isso, manifestando uma educação baseada na inculcação 

de valores virtuosos como os fundamentos dessa primeira 

educação e que caberia evitar as lisonjas e cuidados excessivos 

que pudessem se tornar, mais tarde, posturas de tirania e 

soberba (SILVA, 2006, p. 8). 

 

A noção de educação empreendida no ambiente familiar mostra-nos um aspecto 

primordial para a constituição da razão no menino, considerada como um processo 

iniciado desde os primeiros anos de vida. Existia uma preocupação com os sujeitos do 

ambiente familiar de forma direta ou indireta envolvidos com a educação doméstica, 

especificamente com os criados, pois havia com eles uma preocupação linguística. De 

acordo com Proença, o ambiente familiar era considerado um espaço formativo, que 

deveria proporcionar ao menino nobre exemplos de comedimento, abnegação e controle 

das paixões. 

Um comentário a ser debatido nesse preâmbulo é que, independentemente da 

doutrina apresentada na obra Apontamentos para a educação de um menino nobre 

(1734), trazendo escritores antigos e modernos, seu intento não era diminuir o uso da 

língua latina e grega para orientar seus filhos, mas encaminhá-los ao verdadeiro fim da 

sabedoria “[...] a que póde contribuir a liçaõ dos Authores antigos que offerecem 

prudentes máximas, e illustres exemplos de prudencia, moderaçaõ e bons costumes” 

(PROENÇA, 1734, p. 16). 

Tanto Proença (1734) quanto Barros (1540) defendiam o uso da língua nacional 

para ensinar as regras da Gramática. Desse modo, desejavam que seus conhecimentos 

estivessem baseados na faixa etária do menino, como ressalta:  

 

Nem seguiraõ o melhor caminho os que as quizerão reformar, e 

introduzir huma Grammatica Filosofica superior a compreensaõ  

de hum menino, a quem no mesmo methodo vulgar fazem 
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difficuldade alguns termos abstractos ou methafisicos, acçaõ, 

paixaõ, relaçaõ, e outros (PROENÇA, 1734, p. 21). 

 

Para doutrinar esses ensinamentos, era necessário apenas um  Mestre para vários 

meninos. Isso nos leva a entender que um único  Mestre instruía várias crianças ao 

mesmo tempo, independentemente de qual nível de aprendizagem existisse. A faixa 

etária era diversa, como também a aprendizagem era diferenciada para cada necessidade 

do discípulo: 

 

Hum só  Mestre muithos Discipulos, de diferentes gênios, 

idades, e destinados a diversas profissões, crendo, que os 

mesmos que instruem na Aula, todos por hum methodo geral, 

buscariaõ diversos caminhos, se as suás missões se derigissem 

sómente ao ensino domestico de hum menino, que toda a sua 

vida deve cingir espada (PROENÇA, 1734, p. 24). 

 

Aos que estavam condenados a ser disciplinados pelo trabalho, a educação 

deveria criar novos costumes, sendo adaptada aos interesses do Estado e das camadas 

dirigentes. Portanto, o autor buscava a formação de novos costumes a partir de uma 

educação destinada à elite tradicional, pois esta necessitava, nesse período, de mudanças 

na formação dos indivíduos, fossem eles patrícios ou plebeus, uma vez que havia uma 

imensa dificuldade em encontrar indivíduos com as qualificações necessárias que os 

novos tempos exigiam. Mais uma vez, Proença ressalta a importância do caráter 

utilitário da instrução. 

Tanto Locke (1693) quanto Proença (1734) defendiam que a educação do caráter 

e da mente deveria oportunizar às crianças esses ensinamentos, não por meio de regras, 

mas pelo exercício, pelo hábito e sobretudo pelo raciocínio. Era necessária a experiência 

para que eles fossem úteis e capazes de bem desempenhar as tarefas a que se 

dedicariam. Essas aprendizagens seriam permeadas pelo jogo e pelo trabalho. Devido à 

falta de escolas específicas para os nobres naquela época, Proença recomendava aos 

pais que não enviassem seus filhos na primeira idade às escolas públicas, pois o 

convívio com meninos de outras origens sociais poderia prejudicar essa educação.  

No século XVIII, surgem os primeiros sentimentos de afetividade dos pais para 

com seus filhos. Os pais vão interessar-se pela educação de seus filhos e os 

acompanham com intensidade, para que os costumes morais e religiosos destes não 

sejam deturpados. Manter essas crianças em casa seria uma estratégia de lhe observar e 

conservar a civilidade (ARIÈS, 1981, p. 226). O fator que implicava a aversão dos pais 
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em permitirem que seus filhos frequentassem essas aulas é que a educação pública era 

desprezada, pois se acreditava que a escola estava nas mãos de Mestres despreparados e 

a disciplina escolar era demasiadamente severa havendo o risco de corromper a criança 

através das más companhias. 

A ideia central de Proença foi a educação moral e civil, mais que a religiosa, 

pois visava à formação do menino nobre para ser um bom servidor do soberano. A 

educação moral dependeria exclusivamente dos Mestres, que deveriam ter bons 

costumes sem a menor sombra de hipocrisia, zelo e suavidade de gênio. As qualidades 

que fariam a seleção de um bom Mestre estavam atreladas à bondade, aplicação, 

paciência e suavidade. Entre outras habilidades, o Mestre deveria saber as Línguas 

latina e grega, ser instruído em Geografia, Cronologia, História e nas Ciências 

Matemáticas, além da Filosofia e das línguas vivas estrangeiras (Francês e Inglês). Esse 

currículo voltava-se às qualidades e virtudes pessoais desejáveis, pois se tais valores não 

estivessem imbuídos na aprendizagem, esta de nada serviria. 

A obra de Proença, como se disse, esteve voltada para a educação preceptoral, 

de caráter privado, destinada a modelar a nobreza conforme princípios morais 

formadores do homem virtuoso. O autor preocupou-se em registrar a importância das 

atitudes para que estas não fossem soberbas, vaidosas e insolentes, como ocorria na 

nobreza de seu tempo. Para ele, a educação moral seria a mais importante da educação 

de um menino nobre. Além de indicar preceitos aos alunos, fazia referências à relação 

dos Mestres, ao modo como deveriam educar e instruir seus discípulos. 

Proença era um admirador dos inventos modernos, como agulha de mariar, 

impressão e artilharia. Segundo ele, tudo isso havia sido obra dos seguintes 

conhecimentos, as Artes, o conhecimento da Física, da Astronomia, da Geometria e da 

Álgebra
25

. Entretanto, não se deveria esquecer dos primeiros sábios, que recomendavam 

a todos os Mestres e aios que era necessário ler por repetidas vezes os seguintes autores 

antigos: Xenofonte, Antonino e Plutarcho
26

 (PROENÇA, 1734, p. 28). 

 Para Falcon (1993), essa reflexão buscava incutir na prática educativa um 

equilíbrio, pois o sujeito era educado para o exercício da vida útil. Assim, o indivíduo 

                                                 
25

  Os nomes das disciplinas estão escritas com inicial maiúscula. 
26

 Xenofonte – discípulo e Sócrates (430-355 a. C.), Plutarcho – filósofo e prosador grego (46-126 d. C), 

estudou na Academia de Atenas fundada por Platão, Antonino (61-169 d.C.) 

http://educacao.uol.com.br/biografias. De acordo com a fonte, as informações foram extraídas do 

"Dicionário dos Filósofos", Denis Huisman, Martins Fontes, 2001. 

 

http://educacao.uol.com.br/biografias
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seria instruído em contato direto com as mudanças da prática existente na época. A 

utilidade da educação corresponderia aos desejos de formação em face das diversidades 

que ocorriam, em meio às transformações da sociedade em andamento. 

Um dos discursos apresentados por Pina e Proença versa sobre a valorização do 

ensino de História e das Humanidades. Convém ressaltar que a obra fortaleceu a 

interação entre cientificismo e tecnicismo presente em seus conteúdos programáticos. 

Assim, ao impor a leitura das obras de Xenofonte, Antonino e Plutarcho, em admiração 

aos primeiros sábios da Grécia e de Roma, defendeu a leitura e também o uso da 

Filosofia Moderna pelos Mestres.  

Proença tece críticas com relação ao método de se ensinar a Gramática Latina, 

pois imaginava que para aprender a língua latina era preciso utilizá-la frequentemente, 

aplicando-se muitos exercícios. Com a fixação dessas estratégias, o menino nobre 

aprenderia com mais facilidade. Seria responsabilidade dos pais doutrinarem seus filhos 

pessoalmente, eximindo o Estado de tal responsabilidade, pois era uma lei natural os 

pais, independentemente de suas atribuições comercias, doutrinarem seus filhos 

pessoalmente ou contratarem alguém para exercer esse plural. Nem o cargo de Senador 

nem o de Imperador os livravam dos encargos de pai. 

A prática editorial tornava necessárias as “Licenças” para sua publicação. Na 

obra de Pina e Proença, a licença é assinada pelo Padre Antonio de Santa Maria, que 

confere a permissão para a publicação da obra, esclarecendo que esta ostenta “o vasto, o 

imenso e o profundo da incomparável e inimitável inteligência de Proença”, o que 

caracterizou um elogio tecido aos Apontamentos em questão, sendo aceitos para a 

publicação com os ensinamentos necessários para a educação de um menino nobre. Isso 

porque Proença defendia que os meninos nobres deveriam aprender as doutrinas mais 

polidas, as ciências mais sublimes e as artes mais elegantes. O arcabouço teórico de 

Proença configurou sua obra como pertinente apenas para doutrinar os meninos nobres. 

De acordo com o Padre Antonio Santa Maria, esses ensinamentos eram puros tanto na 

fé quanto nos bons costumes. 

No parecer da obra, intitulada “Ordinario”, o Conde D. Luiz de Menezes 

informa que leu com atenção os Apontamentos e, diante de sua leitura atenta, informou 

que essa excelente obra poderia ser atribuída ao pai e ao Mestre de seu autor. Nessa 

obra, era possível, segundo ele, encontrar a clareza e a erudição nas práticas das virtudes 

cristãs, civis, nas artes e ciências úteis e agradáveis. Conforme o Conde, essa seria uma 

estratégia de suprimir a falta de Mestres e Colégios: “O publico receberá com este 
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infalliveis princípios da boa educação” (PROENÇA, 1734, p.44). Em seu primeiro texto 

intitulado “Apontamentos”, Proença (1734, p. 3) ressalta a finalidade de uma boa 

educação. Esta deveria abordar a virtude da alma, proporcionando ao menino nobre uma 

boa aprendizagem. Através do exercício do corpo, seria possível conseguir a disposição 

robusta, perfeita e capaz, não só para os estudos, como também para as demais 

atividades, como os exercícios da vida militar. Isso auxiliaria tanto nos adiantamentos 

das ciências como nos empregos do Estado. 

Sobre os primeiros cuidados com a educação e bons costumes dos meninos, Pina 

e Proença esclarecia que, desde o nascimento até os quatro anos de idade os meninos 

poderiam ser instruídos a partir de exemplos e conselhos sobre os princípios de virtude, 

baseando-se na Escritura Sagrada. Aprenderiam a língua materna sem o auxílio do  

Mestre e sem lições, pois apenas observariam o significado das palavras através das 

articulações, gestos e sons.  

Com esse entendimento, o autor conseguia quebrar o discernimento de que as 

crianças com menos de quatro anos são incapazes de aprender algo relacionado à 

aprendizagem de hábitos de um menino nobre. Não seria possível aprender a ler e 

escrever, mas eles já estariam sendo instruídos com os bons costumes necessários, para 

que assim fossem evitados os hábitos viciosos. Contudo, nessa idade bastaria apenas 

ajudar os meninos nos passos com que a natureza vai descobrindo as luzes da razão 

(PROENÇA, 1734, p. 24-27). 

Uma das máximas levantadas por Proença (1734, p. 93-103) é que as crianças, 

ao darem início à fala, fossem instruídas a falar a verdade, para que aplicassem aquilo 

que o Criador determinou. Em vez de explicar o porquê de não mentir, seria mais 

conveniente trazer a questão da moral atrelada à ideologia da fé. Esta instrução 

orientava ser necessário aos pais não permitir e nem consentir esse ato. Quando 

convivessem com essa situação na presença das crianças, os pais e aios deveriam 

representar com admiração e horror. Essa estratégia permitiria que as crianças não 

fossem induzidas a praticar tal ato como também que os aios não lhes prometessem algo 

que não pudessem cumprir.  

Portanto, a submissão, respeito e obediência deveriam ser atitudes praticáveis 

desde os primeiros anos da infância. Segundo Ariès (1981, p. 244), esse cuidado 

pautava-se no risco de as crianças serem mimadas pelos seus pais ou expostas a 

complacências e bajulações dos criados. Começava-se nessa época uma defesa para 

enviar seus filhos aos colégios. Entretanto, Proença considerava de péssima qualidade 
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esses colégios e discordava dessa ideia, pois essas escolas poderiam construir novos 

modos de convenções sociais.  

Sobre a qualidade dos colégios em Portugal, Proença esclarece que ainda não 

existia nenhum adequado para a instrução desses meninos, realizando desse modo uma 

comparação da qualidade entre aqueles e o Real Colégio de Madri, segundo seus ideais, 

o qual aplicava uma educação polida, digna de grandeza e virtude cristã.   

A construção desse colégio possibilitaria ao rei obter dos espanhóis zelo e 

fidelidade. Ao consentir a proteção das letras, o Augusto monarca criava colégios e 

reformava as escolas, onde a nobreza se instruía com exercícios mais convenientes com 

seu estado. A maioria dos meninos não admitia sair do espaço familiar e instruir-se 

nesses colégios, pois assim eles ficavam distantes de seus pais. Para os que podiam 

sustentar essa educação doméstica, havia Mestres que orientavam os exercícios 

necessários da língua, dança, espada e montar a cavalo. 

Conforme Pina e Proença: 

 

Para a boa educação, recomendamos muyto aos pays, que procurem 

ter em casa Mestres, que ensinem seus filhos a ler, escrever e 

Grammatica Latina, e que lhe evitem na primeira idade o 

freqüentarem as Escolas Publicas: naõ por duvidar da grande 

capacidade e zelo dos Mestres, mas por conhecer o inevitavel damno, 

que podem causar alguns condiscípulos (1734, p. 135-138). 

 

O entendimento de educação pública e privada no período setecentista quer dizer 

que a educação pública estava ligada ao Estado, sendo um instituto custeado por este, e 

a educação privada requeria a contratação de um Mestre pelos pais ou responsáveis pela 

criança. Nessa época, as escolas públicas eram frequentadas por todos os indivíduos de 

classes diversas, que traziam condutas inadequadas ao ambiente de aprendizagem. 

Assim, seria mais interessante deixar seus filhos serem conduzidos às primeiras 

aprendizagens no âmbito familiar, pois estariam sendo disciplinados sob a vigilância 

dos pais. 

Proença acreditava que, por mais que o Mestre apresentasse as noções de bons 

costumes e virtudes, o grupo de discípulos era diverso, variava de idade e de condições, 

podendo alguns deles ter adquirido em seus primeiros anos da infância vícios 

desagradáveis para a educação de um menino nobre, ocasionando o arruinamento dos 

seus primeiros fundamentos virtuosos. A inocência dos costumes e a virtude polida 

deveriam ser o único fim da educação. 
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A suavidade deveria ser uma prática atuante na educação dessas crianças, pois a 

aprendizagem requeria ser conduzida com delicadeza quase de modo espontâneo. Isso 

nos leva a pensar na prática de um ensinar com facilidade e espontaneidade em que as 

crianças eram instruídas a aprender determinados contextos a partir de exemplos 

simples, que despertassem o interesse e curiosidade.  

 Nessas considerações sobre a curiosidade infantil enquanto ponto de partida da 

inculcação de valores sólidos para a educação formal, destaca-se a preocupação com os 

outros componentes do meio doméstico, com os quais, além dos pais e dos aios, as 

crianças mantivessem contato, pretendendo, com isso, criar um ambiente “controlado” e 

ideal que não transgredisse os objetivos propostos para a educação do pequeno nobre. 

Essa educação, mesmo que ainda não efetivamente controlada pelo Estado, já 

demonstrava, nas iniciativas particulares como a de Proença, a necessidade de se 

formarem novos indivíduos, fossem eles “patrícios” ou “plebeus” (SILVA, 2006, p. 9). 

Proença (1734, p. 145-146) esclarece que, no processo de instrução de ler, 

escrever e Gramática, deveria ser raro o uso da palmatória. O  Mestre deveria instigar os 

alunos à curiosidade para que estes tivessem apreço pelas instruções, inspirando-lhes 

amor e inclinação aos demais estudos. Caso não alcançassem este fim, seria aconselhada 

mudança de método.  

Após ser utilizada de toda a suavidade e brandura que merecia uma criança, seria 

permitido o uso de castigos e golpes para a correção e vigor da aplicação da virtude e 

obediência de que as crianças deveriam ter aos seus pais e Mestres. Tanto os pais quanto 

os seus filhos deveriam mostrar respeito à autoridade do Mestre, pois a partir do 

momento em que o filho visse o respeito do seu pai pelo  Mestre não haveria a 

necessidade de se utilizar de outros mecanismos para que tivessem respeito. 

Sobre os métodos utilizados por alguns Mestres, Proença apresenta suas críticas, 

como a do comportamento áspero de alguns deles. Conforme Ariès (1981, p. 229), 

nesse período muitos pais não enviavam seus filhos a essas escolas pelo motivo das 

agressões que poderiam sofrer por conta da falta de domínio da aprendizagem. Dentre 

os castigos, sobressaía-se: obrigá-los a ficar de pé e imóveis para dar a lição. Caso a 

esquecessem, a palmatória ou outro meio seria utilizado. Este mecanismo de punição 

era motivo de descontentamento nos estudos das demais matérias.  

A ideia de preceptoria que Proença defendia pode ser comparada com a dos 

estudos de Comenius (1657) e Locke (1693). Para fazer uma análise sobre a 

representação do preceptor nas primeiras aprendizagens, esses autores evidenciam que 
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as crianças não são dotadas de motivação para o aprendizado, e por este motivo trazem 

comportamentos inadequados. Esses comportamentos precisavam, assim, ser reprimidos 

com o auxílio de um preceptor. No âmbito familiar, a criança seria conduzida à 

obediência e respeito a partir dos ensinamentos daquele profissional. Desse modo, a 

presença do preceptor conduziria a criança a metodologias educativas disciplinares.  

De acordo com Proença, as qualidades que um  Mestre deveria ter em sua 

atividade de instrução deveriam estar pautadas nos bons costumes, zelo, suavidade de 

gênio, bondade e ternura. Ao escolher essa atribuição – “Mestre” – exigia-se o seguinte: 

 

Ha de servir de Ayo, ao menos, antes que o menino tenha quatro 

annos, e sabendo commummente os que se offerecem para este 

emprego ler, e  escrever, e Grammatica Latina, tem tempo, enquanto 

ensina estes princípios, de adquirir a noticia de Geografia, e Historia e 

alguma tintura de Mathemática (PROENÇA, 1734, p. 178-179). 

 

É importante notar, nesse contexto, que, por mais que o  Mestre fosse 

responsável pela instrução dos bons costumes e das Primeiras Letras, ficaria com a 

incumbência de introduzir alguns ensinamentos dessas outras matérias. Isso nos leva a 

pensar que uma criança de até quatro anos já tinha tal instrução, pois desde pequena 

saberia distinguir algumas situações relacionadas a essas matérias, não no domínio 

escrito, mas através de exemplos adequados à sua idade.  

Outra ênfase que pode ser destacada no texto de Proença é quanto à formação 

básica do professor (Particular/Preceptor): que este dispusesse de livros e recebesse um 

salário condizente. Aos Mestres com bons costumes, talento e modos, seria viável pagar 

um salário justo para que tivesse gosto pela permanência em suas ocupações. Proença 

adverte que as instruções que o Mestre transmitiria aos seus filhos seriam aprendizagens 

para toda uma vida, e os luxos com objetos não duráveis tinham tempo determinado 

para uso. Desse modo, quanto fosse cobrado pelo Mestre, seria um investimento 

duradouro para a vida de seus filhos. Assim, os pais deveriam arcar com essas despesas 

de bom grado (PROENÇA, 1734, p. 188). 

Em seu ambiente familiar, era necessária a existência de uma livraria, espaço 

reservado apenas aos meninos, onde deveriam estar livros com estampas da Bíblia, 

séries de estampados de imagens do papa, dos reis, imperadores com suas medalhas, 

retratos impressos dos varões ilustres, estampas das principais cerimônias sagradas e 

profanas, as da antiguidade grega e romana, das cores e peças que compõem os escudos 

de armas das principias famílias, as partes mais sensíveis da Arquitetura Civil e Militar, 
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os riscos dos edifícios, mapas, globos e esferas, enfim todas as pinturas agradáveis e 

instrutivas que os meninos costumam pedir para repetir várias vezes (PROENÇA, 1734, 

p. 202-204).  

Um trecho interessante sobre o valor da educação é que ela deveria ser vista 

como algo para viver melhor e satisfazer as necessidades do Estado. No entanto, a 

maioria dos indivíduos estava vendo a educação como algo pomposo e de vaidade, pois 

“[...] o erro naõ consiste em estudar, está em estudar só para ter estudado 

[...]”(PROENÇA, 1734, p. 229-232). Enfim, pode-se afirmar que o principal acerto dos 

estudos consistia em proporcionar ao Estado a formação de um menino nobre, 

oportunizando-lhe o conhecimento sobre suas atribuições, obrigações e respeito perante 

as pessoas e o Estado. Diante desse esclarecimento, o autor se perguntava: de que 

adianta esses meninos adquirirem as instruções das regras minuciosas da Língua Latina 

se ao menos iriam aplicá-las brevemente? O que importava era ter o conhecimento de 

suas responsabilidades como cidadãos.  

A escola deveria ser um lugar tranquilo que possibilitasse ao aluno dar início à 

aprendizagem por meio da experiência direta e para utilidade imediata de modo suave e 

agradável. Assim, seria possível despertar na criança o amor pelo saber e pelo aprender 

(COMENIUS apud BENEDETTI, 1997, p. 162-168). Nada deveria ser ensinado por 

autoridade pura e simples, mas por demonstrações sensíveis e racionais. 

A partir do momento em que a criança começasse a falar, os pais deveriam 

iniciar as instruções do ler e escrever, para que elas soubessem o verdadeiro uso das 

vozes
27

 e valor das palavras. Aos pais, era representada essa obrigatoriedade, pois era 

vista como vantajoso privilégio da primogenitura. Proença traz o significado da palavra 

da seguinte maneira: “[...] Saõ as palavras huns signaes das cousas, e noções, ou 

conceitos, sem as quaes naõ sómente seria difficultosa a sociedade, mas quasi inútil a 

razaõ, e o discurso [...]” (PROENÇA, 1734, p. 235-236). 

Nesse processo de descoberta das letras, reconhecimento das sílabas, palavras e 

frases, Proença possibilitou um modelo igualitário para a aquisição das Primeiras 

Letras, através de uma tecnificação das práticas educativas. Esses ensinamentos 

favoreceriam ao educando primeiro ler, depois escrever, compreendendo a língua e os 

costumes essenciais das ciências sociais e naturais, bem como os símbolos e operações 

matemáticas básicas. Em suma, eram os mesmos ensinamentos de Figueiredo (1722), 

                                                 
27

 Cogita-se que faz referência ao verdadeiro uso das regras e preceitos da Gramática. 
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fortalecendo o uso do método sintético. A trilogia do ler-escrever-contar seria fator 

essencial para uma completa e harmônica integração social e profissional. 

Após essa definição, pode-se perceber que, para o estudo das demais matérias, 

era importante o domínio do significado das palavras. Através desses caracteres seria 

possível aprender inclusive os números. Se não soubessem dominar os caracteres, 

ficaria difícil trabalhar a Aritmética.  

Segundo Proença, alguns povos não sabiam contar até dez. Isso era decorrente 

não da barbaridade de conceitos, mas da fraqueza do idioma. Ele acrescentava que se 

em português não houvesse essa representação, não seria possível identificar o 

significado de mil, sendo inapropriada a aplicabilidade dos jogos de cartas, pois não 

teríamos a noção das unidades. O estudo da Álgebra possibilitaria o domínio da verdade 

de maneira mais fácil, através dos cálculos com a “semisummas” e “semidifferenças”. 

Assim, “[...] em lugar de fazer aposiçao com os dous números 6, e 4, explicallos com a 

quasi idêntica noção das duas semisummas, e semidifferenças 5-I, 5-1 [...]” 

(PROENÇA, 1734, p. 236-237). A partir do momento em que o Mestre fixasse nos 

meninos os significados de cada caractere, eles buscariam entender a razão das coisas de 

modo menos abstrato. A razão, portanto, prevaleceria em sua averiguação da realidade. 

 É constante a preocupação de relacionar a aprendizagem com a especificidade 

dos exemplos. O objetivo dessa prática levaria ao desempenho do raciocínio. Após a 

descoberta das letras, do reconhecimento das sílabas, palavras e frases, o aluno seria 

instruído a resolver problemas matemáticos. A forma escolhida para a aquisição desse 

conhecimento seria a aplicabilidade de exemplos e jogos, aproximando a linguagem à 

prática. Para resolver um problema matemático, era necessário dominar não apenas o 

símbolo gráfico numérico, mas também apresentar competência interpretativa. 

Ao definir os termos, surgiriam as primeiras noções de simples e complexo, 

tempo, lugar, movimento, cor, sabor, dureza e tantas outras definições relacionadas ao 

sentido. Com esse estudo, seria possível distingir as inter-relações relativas das 

absolutas. Esse método causaria aos meninos a dúvida, colocando-os sempre na 

mediana, ou seja, estes não aprendiam o conteúdo de maneira satisfatória (PROENÇA, 

1734, p. 247). O estudo Cartesiano proporcionaria o entendimento sobre o Universo, 

dando aos meninos as noções de tempo e espaço. Outros termos acompanhariam esse 

estudo: bom, velho, grande. Ainda sobre tais termos, seriam as noções quiméricas 

classificadas como coisas repugnantes: linha, número, infinito, entendimento corpóreo, 
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quantidade espiritual, figura biangular e retilínea. Estas noções poderiam ser 

apresentadas aos meninos desde a mais tenra idade.  

As lições do ABC deveriam apresentar-se como distração, não como estudo ou 

ocupação. O menino deveria divertir-se com ela e não passar por castigos danosos à sua 

aprendizagem. Caso fosse mostrada de maneira dura, poderia causar aversão aos 

estudos, fato danoso à formação dos órgãos, que ainda não estavam fortificados. Esta 

seria uma das principais cautelas atendidas pelo Mestre para o divertimento na prática 

da aprendizagem. 

 

Para fazer divertimento dos princípios do aprender a ler, se inventarão 

alguns artifícios como são huns polyedros de marfim com 24 faces, e 

nellas escritas as figuras das letras, ou da mesma sorte em quatro 

dados ordinários, com que se pode formar hum jogo, que intertenha os 

meninos jogando com elles, ou entre si a família para lhe causar 

appetite, escondendo os dados para a privação seja causa de appetite, e 

lhe acenda a curiosidade (PROENÇA, 1734, p. 251-252). 

 

De acordo com essa citação, o autor enfoca que antes de ser ensinado qualquer 

estudo, as crianças deveriam ser despertadas com o profundo amor. Elas seriam 

instruídas por meio da importância, da utilidade e do encanto do tema trabalhado. O uso 

de jogos proporcionaria uma aprendizagem mais dinâmica, e o aluno iria interagir com 

o conhecimento de forma espontânea. O ato de jogar contribuiria, assim, para as 

relações sociais, não só por ser um exercício recreativo e de habilidades, mas também 

por consistir num instrumento pedagógico que poderia absorver o participante de 

maneira intensa. Esse aspecto do autor traz a introdução da pedagogia moderna.  

Fazendo uso dessa prática, os alunos sentir-se-iam estimulados na aprendizagem. 

Toda a aprendizagem deveria proporcionar aos alunos o prazer em aprender. Nada 

punitivo e drástico era orientado ao professor como estratégia para que os alunos 

aprendessem. A prática punitiva poderia resultar em desestímulo de frequentar as aulas.  

A invenção dessas regras de alfabetização pressupôs, como se disse, uma 

tecnificação igualitária das primeiras aprendizagens em Portugal: o Mestre instruiria 

seus alunos a decifrar as letras e como funcionava o sistema de escrita, de modo que 

pudesse usá-lo corretamente. A ortografia iria fixar a forma escrita das palavras, 

evitando que dialetos diferentes fossem escritos. As letras seriam identificadas pelo som 

de suas pronúncias. Todo esse processo seria proporcionado pelo uso do jogo. A 

ludicidade faria com que os alunos tivessem estímulos para a aprendizagem. 
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 Proença trouxe outras estratégias para que as crianças aprendessem o ABC, 

além dos jogos que poderiam auxiliar no domínio das letras e das sílabas. Propôs, assim, 

o uso do jogo das pedrinhas como um meio considerado agradável para a instrução. 

Esclarecia que não era interessante fazer com que as crianças sempre ganhassem, 

orientando-as para as diversas situações em suas vidas do ganhar e do perder 

(PROENÇA, 1734, p. 252). Essa estratégia, segundo Proença, poderia ser confirmada 

na cartilha de Barros (1540). Através das cartas com símbolos, as crianças teriam o 

domínio das letras, podendo elas ser utilizadas no ensino de História e Geografia. 

Com relação às práticas modernas de aprendizagem, Comenius ressaltava que: 

 

Para orientar e guiar as crianças, são mais úteis os exemplos do 

que as regras: se algo é ensinado a uma criança, pouco fica 

gravado, mas se for mostrado o que os fazem, ela logo os 

imitará, sem precisar de ordens (apud BENEDETTI, 1997, p. 

86). 

 

De acordo com Proença, a maioria das Nações da Europa dava início à 

aprendizagem das letras com letra estampada. Ele acreditava que era mais difícil 

começar pela letra de mão, pois o interessante seria começar pelo mais fácil: “[...] sou 

de parecer, que comecem a aprender por hum ABC impresso com letra cursiva 

Parangona [...]” (PROENÇA, 1734, p. 255). Essa defesa encontra eco nas propostas de 

Barros (1540) e Figueiredo (1722). 

A partir desse enunciado, Proença tece críticas sobre o alfabeto do idioma 

português: 

  

Vendo que o alfabeto do nosso idioma não tem distinçaõ natural de 

letras labiaes, dentaes, guturaes, e&c. nem a igualdade e a 

correspondência tênues, médeas, e aspiradas, dupleces, e simivogaes, 

e mudas; aconselha, que se nomeem as consoantes todas 

simplesmente, como as mudas Latinas, advertindo, que o e, que entra 

no nome, se pronuncie de sorte, que mais parece espirito, ou alma da 

consoante, que vogal, deque se componha a syllaba, para que assim 

haja mayor facilidade no soletrar, e juntar [...] (PROENÇA, 1734, p. 

256). 

 

Depois de reconhecer as letras do alfabeto e saber juntar as sílabas − o que ele 

chama de combinações de letras − é que se daria início ao estudo de alguns nomes, 

dando continuidade aos objetos sensíveis (nomes de animais e de artefatos comuns). O  
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Mestre poderia trabalhar fábulas ou apólogos de Esopo ou Phedro La Fontaine
28

. 

Através das estampas desses contos e fábulas, as crianças teriam a curiosidade de saber 

sobre as histórias e assim de aprender a lê-las, criando o gosto pela leitura. 

Consequentemente, tal prática facilitaria a escrita desses nomes. Poderiam também ser 

utilizados como lições o Catecismo impresso em Lisboa e algum sucinto compêndio de 

História Sagrada que apresentasse estampas (PROENÇA, 1734, p. 259). 

O processo de alfabetização consistia, em um primeiro momento, no 

aprendizado do alfabeto e de suas utilidades como código de comunicação. O trabalho 

pedagógico construído por Proença elencava a necessidade de apresentar os saberes 

elementares por meio de dinâmicas que motivassem os alunos para a aquisição dessa 

aprendizagem.  Através das práticas reais de leitura e escrita com as histórias, contos e 

fábulas a criança seria alfabetizada, letrando-se; isto é, seria orientada a aprender a ler e 

escrever convivendo com essas práticas. 

A escolha do tipo de letra a ser apresentado inicialmente aos meninos deveria 

partir da cursiva. Depois desse domínio, declinaria para a usual e por fim para a 

“chancellataresca”. O autor aconselha os Mestres a não darem início ao ensino de leitura 

através do Pai Nosso e do Credo, até porque os meninos já os haviam memorizado. 

Após dominar a leitura, já era tempo de iniciar a escrita, orientando-os a pegar na pena e 

cobrir as letras de boa forma, as quais estavam destacados de vermelho com vários 

traços de tinta preta. Ao fazerem esse exercício de cobri-las, os meninos aprenderiam a 

copiar com destreza.  

No tocante ao conhecimento das línguas, Proença esclarece que a Língua 

Francesa deveria preceder o estudo das línguas vulgares porque era a mais utilizada nas 

cortes da Europa.  O francês era visto como língua universal. Já a Língua Italiana e a 

Castelhana não mereciam muito estudo, pois eram fáceis de entender, sendo mais justo 

aprender a Língua Inglesa, por apresentar um grande número de livros doutos e 

profundos nas leituras dos livros de Matemática, Física Experimental e História Natural. 

Para a aprendizagem dessas línguas, apenas bastaria o conhecimento de poucas regras e 

mais o uso, sem a necessidade de utilizar-se de castigos para que os meninos pudessem 

obter tais aprendizagens (PROENÇA, 1734, p. 260).  

A Aritmética era considerada a matéria mais clara e fácil de aprender. Desse 

modo, seriam aprendidas as duas regras, ao mesmo tempo em que se ensinava a ler e 

                                                 
28

 Ambos são fabulistas, Esopo (620-560 a. C.) e La Fontaine (1621-1695). Disponível em: 

http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT02-4068--Int.pdf. Acessado em: 15 de fevereiro de 

2011. 
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escrever.  Era colocada como forma de aprender sobre as justiças e providências, pois, 

para quase todas as resoluções do Estado, era necessário esse domínio: o quantitativo de 

soldados, vassalos, munições, manufaturas, frutos, número de naufrágios e tantas outras 

resoluções de responsabilidade do Estado (PROENÇA, 1734, p. 310). A Aritmética era 

a arte de se descobrir a verdade. Portanto, seus caracteres eram vistos como resultados 

de algo de que se tirariam dúvidas. Era usada para dirigir e aperfeiçoar o pensamento. 

Seus caracteres e notas de “algoritmos” existiam como estratégia para formalizar as 

unidades. Após toda a resolução dos cálculos seria o momento de concluir o processo 

com a prova.  

Nesse entendimento de Proença, a matemática era considerada uma ciência da 

verdade, pois buscava comprovar uma operação. Essa operação ligaria sujeito e  

atividade cotidiana. Desse modo, o professor deveria preocupar-se com o caráter 

utilitário dos assuntos a serem trabalhados pelo Mestre. Os assuntos estudados deveriam 

ser de inquestionável utilidade. Com esse mecanismo, os alunos obteriam noções sobre 

coisas úteis, que auxiliassem o seu intelecto, sua moral e sua vida.  

Com relação aos elementos da Geometria, estes eram representados pelas 

figuras, devendo elas seguir as mesmas regras da Aritmética. A Trigonometria deveria 

ser estudada como parte da Matemática. Depois, seriam estudadas a Análise e a 

Álgebra.  Após todo esse domínio dos cálculos é que se partiria para o estudo da 

Lógica. Esta tinha como fim julgar e discorrer sobre os cálculos encontrados como 

verdade com seus devidos argumentos (PROENÇA, 1734, p. 319).  

Ao término do estudo da Matemática é que seguiria o estudo da Física, não 

podendo esta ultrapassar duas horas de estudo. Não era necessário o uso de livro. A 

matéria “Fisica corposcular” buscava explicar os aspectos naturais dos corpos pelo 

movimento e figuras das partes. Esse estudo era compreendido através da observação e 

experiências. O autor traz nesse contexto frases sobre Descartes, Gassendi e Newton
29

, 

sobre o universo, o movimento e os corpos (PROENÇA, 1734, p. 334-335). 

Ao concluir seus Apontamentos, Proença esclarece que os que assim fossem 

educados tornar-se-iam belos Vassalos úteis ao público, através da Teologia, do Direito 

Divino, das lições das Escrituras Sagradas e dos Santos Padres. Seria concedida não só 

a salvação como também a suavidade, profundidade e majestade. Desse modo, não 

seriam escritores profanos (PROENÇA, 1734, p. 354). 

                                                 
29

 Descartes (1596 - 1650), Newton (1643-1727). Disponível em: http://www.mundodosfilosofos.com.br. 

Gassendi (1592-1655). Disponível em:http://www.cobra.pages.nom.br/fm-gassendi.html. Acessados em: 

15 de fevereiro de 2011. 
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Proença afirma que a educação buscaria formar os indivíduos para adornar as 

virtudes da alma. Assim, ressalta a importância da perfeição do corpo para a aquisição 

da disposição perfeita e robusta. Sua obra pressupõe que através do corpo e de atenção 

dos pais para essa faceta as crianças deveriam ser cuidadas desde o nascer. Nesse 

tópico, explica quais alimentos, roupas, bebidas e atividades físicas  e morais essas 

crianças deveriam ter. Todas essas atribuições estão elencadas com o intuito de se 

chegar à perfeição corporal. 

Apontamentos é uma inovada obra que referencia as ideias de Locke, dando 

continuidade à educação de um gentleman. A educação privada é o foco principal de 

sua obra, pois especifica uma prática educacional e social determinada pelas 

exemplificações que compete a ele referenciar. No âmbito da educação moral, pregava 

como essenciais na formação de um menino nobre os princípios básicos da moral: 

magnanimidade, prudência, justiça e moderação das paixões.  

Na educação física, como se disse, seu objetivo era a perfeita robustez e 

disposição para a defesa militar do reino. Sua maior crítica estava centrada na aquisição 

de conhecimentos de forma erudita e acumulativa. O Mestre deveria tratar a criança de 

acordo com suas diversas especificidades atreladas à sua idade, e não como um adulto 

pequeno. Áries (1981, p. 230) afirma que começava por essa época a se trabalhar a 

sensibilidade adulta acerca da infância. Sua tese consolida a suposição de que desde o 

século XVI até o XIX teria sido firmada a subjetividade moderna com relação à 

infância. Toda prática, para Proença, seria explicada através de exemplos, de forma 

simples, com discursos claros e breves.  

No que tange ao estudo de outros idiomas, Proença, como já foi dito, defendia a 

aprendizagem do Francês e Inglês, reconhecidas como línguas de acesso às ciências e à 

cultura, acrescidas da língua materna e do Latim. Não se esqueceu o autor de ilustrar a 

importância da Geografia, da História e da Aritmética. Depois do estudo da Aritmética, 

seguia o da Geometria, Álgebra, Trigonometria, Física, Direito Natural, das Gentes e 

Pátria, para além das artes militares e da guerra.  

Tais práticas intelectuais e educativas contribuíram para o estabelecimento de 

estratégias na aprendizagem dos saberes elementares no período setecentista, 

eabordadas nos manuais desses intelectuais e em suas formas de execução.  A obra de 

Proença trouxe um discurso frente às práticas com relação à civilização e à educação 

dos nobres da província portuguesa e seus domínios. 



 

74 

 

 

Enfim, essa obra trouxe diferentes modelos de enunciação quanto ao método de 

sociabilização dos saberes elementares. Nesse sentido, Proença ganhou peso e 

reconhecimento por trazer consigo as reformas nas práticas de aprendizagem das 

condutas sociais e morais ligadas à educação, bem como nas atividades experenciadas 

pelos Mestres com a Doutrina Cristã, a Leitura, a Escrita e a Aritmética.  

Desse modo, a obra trouxe o entendimento de civilidade como um 

comportamento dos indivíduos em sociedade, do corpo, de seus gestos e expressões até 

a conversação e o relacionamento com os outros. A maioria dos tópicos foram 

explanados com exemplos, pois a teoria esteve unida à exemplificação para inculcá-los 

nos aprendizes. 

Portanto, no século XVIII acentuou-se o processo de laicização em curso de um 

período moderno e de colocação da educação cada vez mais centrada no Estado, com o 

intuito de manter a ordem da vida social. O pensamento iluminista nesse período 

ressaltava o papel de redentor da educação, de sua capacidade de promover a 

regeneração e a emancipação dos indivíduos e das intituições educativas como lugares 

previligiados para a formação dos sujeitos modernos, considerando que Proença (1734) 

defendia a educação preceptorial. 
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3. A LEGISLAÇÃO SOBRE O ENSINO ELEMENTAR (1757- 1827) 
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Neste capítulo farei uma análise sobre a legislação pombalina, isto é, a respeito 

das peças legislativas que foram expedidas por D. José I (1750-1777), período em que 

esteve Secretário dos Negócios do Reino, em 1755, Sebastião José de Carvalho e Melo 

(1699-1782), assumindo os títulos de Conde de Oeiras em 1759, e Marquês de Pombal 

em 1769. Suas tentativas ficaram conhecidas como reformas pombalinas, pois refletiram 

as aspirações de caráter político, econômico, pedagógico e cultural da época 

(MAXWELL, 1996, p. 1).  

Pombal legitimou-se no poder após o terremoto de Lisboa em 1755, em que 

ficou responsável pela reconstrução da cidade, dando a essa capital uma nova forma. O 

então secretário ganhou total reconhecimento de D. José I, pois  havia proporcionado a 

Portugal “uma nova arquitetura, reestruturação da ordem, com uma política autoritária, 

rígida e radical” (OLIVEIRA et all, 2010a, p. 13). 

Em contradição à historiografia referente às reformas pombalinas, Carvalho 

(1978, p. 186) nos diz que: “O pombalino não foi obra de uma pessoa, pois Pombal foi 

um denominador comum de aspirações, integradas na vontade resoluta  de um ministro  

que procurou realizar o ideal  da recuperação econômica, política e cultural da nação 

portuguesa”, pois buscou instituir uma nova visão sobre a nacionalidade portuguesa e 

seus domínios. 

Este capítulo apresenta o processo de escolarização dos saberes elementares 

ocorridos em Portugal e seus domínios, especialmente no Brasil, à luz das reformas 

pombalinas (1757-1772). Por esse motivo, A legislação sobre o ensino elementar 

(1757-1827)” versa sobre o ensino das Primeiras Letras e da legislação como suporte 

jurídico dessas práticas de ensino. Desse modo, o contexto das reformas pombalinas 

ajuda-nos a compreender o caráter ilustrado do Marquês de Pombal e de suas ações na 

instrução pública. 

As Reformas Pombalinas da Instrução Pública, como se disse, refere-se à série 

de medidas tomadas durante o reinado de D. José I, representado pela figura de 

Sebastião José de Carvalho e Melo. Nesse foco, contextualizo o controle do Estado 

frente à educação, antes da responsabilidade da Igreja, especialmente a Companhia de 

Jesus, em Portugal e seus domínios (OLIVEIRA, 2010b, p. 76).  

As peças legislativas expedidas durante o governo pombalino apresentam 

discursos sobre o processo de institucionalização do ensino de línguas e suas respectivas 

literaturas, bem como de suas configurações políticas, pedagógicas e culturais. Elas nos 

mostram a estatização do ensino, a validação dos conteúdos, compêndios, métodos, a 
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qualificação dos professores, a abertura de aulas e os salários dos professores, 

documentos elaborados para facilitar o ensino no decorrer do tempo. 

Para compreendermos o processo de escolarização das aulas de Primeiras Letras, 

decidiu-se eleger as peças legislativas consideradas fundamentais, por trazerem 

elementos e/ou aspectos que possibilitam entender a instituição das aulas de ler, 

escrever e contar em Portugal, bem como suas implicações na educação brasileira, de 

1757 a 1827. Assim, as leis selecionadas foram as seguintes:  

− A Lei de 3 de maio de 1757, conhecida  como Lei do Diretório dos Índios; 

− O Alvará de 28 de junho de 1759, conhecido como Lei Geral dos Estudos 

Menores; 

− O Alvará de 30 de setembro de 1770, que tornou obrigatório o ensino de 

Gramática Portuguesa nas Aulas de Latim; 

− A Lei de 6 de novembro de 1772, que regulamentou a criação e administração 

das Escolas Menores; 

− A lei 15 de outubro de 1827, que tornou obrigatória a abertura de Escolas de 

Primeiras Letras no Brasil independente. 

Desse modo, podemos respaldar neste estudo o discurso da legislação pombalina 

frente à instrução pública como reveladora das práticas desenvolvidas nos Estudos 

Menores, em especial as aulas de ler, escrever e contar, que será institucionalizada 

sucessivamente com a Lei do Diretório de 1757, o Alvará de 28 de junho de 1759, o 

Alvará de 30 de setembro de 1770, a Lei 6 de novembro de 1772 e, por fim, a Lei de 15 

de outubro de 1827. 

As leis eram publicadas como critério de divulgação aos demais domínios de 

Portugal. Depois disso, seguiam para as mãos dos comissários para serem divulgadas 

pelas Capitanias até chegarem às mãos dos professores. Todos estes professores 

deveriam ter domínio e conhecimento do que constava na lei para que pudessem ser 

aprovados em concurso. Aos que assim desejassem seguir a profissão de professores e 

Mestres, como critério de seleção era cobrado o conhecimento da legislação. 

Essas leis possibilitam, nesse sentido, uma análise histórica e educacional sobre 

os métodos e compêndios das aulas de Primeiras Letras. Elas, serão aqui vistas tanto em 

seu caráter pedagógico quanto no linguístico, uma vez que indicam instruções aos 

professores sobre o tempo das lições, métodos e compêndios permitidos ao  bem como 

para a aquisição da aprendizagem de ler, escrever e contar pelos alunos. 
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A maioria dos preâmbulos das peças legislativas pombalinas assumem um 

caráter pedagógico ligado ao reconhecimento de Portugal perante as demais nações 

ditas “civilizadas”. Mediante a construção de uma cultura e identidade nacional, Pombal 

buscou com sua prática recuperar os aspectos econômicos, políticos e literários desse 

País, com a publicação das leis e compêndios que priorizavam os conceitos-chave, tais 

como modernidade, progresso, civilização, Estado, Nação, letras e educação. Esse 

arsenal discursivo será ponto essencial para entender este terceiro capítulo. 

 

3.1 LEI DO DIRETÓRIO 

 

A primeira peça legislativa referente à instrução pública é a Lei do Diretório dos 

Índios, expedida em 3 de maio de 1757 e confirmada pelo Alvará de 27 de agosto de 

1758, que traz o discurso referente ao nacionalismo português, através da ideia de 

“nação e identidade nacional” nas povoações dos índios do Pará e Maranhão. Conforme 

Anderson (2008, p. 46), a identidade nacional é uma “comunidade imaginada”, uma vez 

que as diferenças entre as nações consistem nas diferentes formas como elas são 

imaginadas. 

O responsável pela redação do Diretório foi o irmão do Marquês de Pombal, 

Francisco Xavier de Mendonça Furtado (1770-1779), executor das Instruções Régias 

Públicas Secretas, em 31 de maio de 1751, mesmo ano em que ele foi nomeado 

Capitão-General e Governador do Pará (OLIVEIRA et all, 2010a, p. 57).  

Trata-se de um documento jurídico com a finalidade de colocar o reino de 

Portugal na condição de uma nação, tal como as demais “Nações polidas” do mundo. 

Assim, a Instrução Pública teve um papel importante no processo de consolidação do 

Estado, aparecendo como uma das estratégias fundamentais defendidas pelos 

governantes do País para a formação de um povo ordeiro e civilizado, de tal modo que o 

Estado deveria se valer da Língua nacional de seu príncipe para ser reconhecido perante 

as demais Nações. 

Tal como já mencionou João de Barros (1540) nos Diálogos em louvor da nossa 

linguagem, através da propagação cultural e da fé cristã, seria possível evangelizar e 

civilizar os povos pelo nacionalismo linguístico. Pode-se afirmar que o pensamento 

humanista inferido pela lei deixa evidente que em torno da língua estava atrelado um 

projeto para civilizar, evangelizar e expandir economicamente a nação portuguesa e 

seus domínios. 
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 Essa lei veio proibir o uso de qualquer variedade linguística então existente, em 

que meninos, meninas e a população indígena falavam a língua própria de sua nação ou 

a língua geral. 

 

Em termos históricos, língua geral refere-se ao processo 

lingüístico e étnico instaurado no Brasil pelo complexo 

catequético-colonizador, cujo emprego aponta para três 

acepções: primeiro, em sentido genérico, diz respeito às línguas 

surgidas na América do Sul em conseqüência dos contatos entre 

agentes das frentes de colonização e os grupos indígenas; 

segundo, designa as línguas, de base indígena, desenvolvidas e 

instituídas em São Paulo e na Amazônia, e faladas por uma 

população supraétnica; por fim, refere-se também à 

gramatização dessas línguas (BORGES, 2001, p. 211). 

 

Dessa forma, os missionários-gramáticos estiveram responsáveis pela 

alfabetização desses índios, que iniciavam seus estudos de ler e escrever decifrando a 

língua do povo colonizado para depois ensinar o latim e por fim o português, prática de 

ensino que durava anos.    

Já com a obra de João de Barros (1540), enaltecia-se o conhecimento da língua 

portuguesa, através da conversa entre dois interlocutores que mostravam a importância 

de se ensinar o português, ao dizer que até mesmo o príncipe dedicava-se ao estudo da 

língua nacional. Observa-se que Pombal retomou o desejo desse autor através de suas 

leis, pois durante anos desejou privilegiar a língua portuguesa; mas esta ação somente 

seria possível por meio da legislação que obrigou os Mestres a fazerem uso dessa língua 

para alfabetizar seus alunos a ler e a escrever. 

Assim, a Lei do Diretório veio instituir pela escolarização dos meninos e 

meninas o uso da língua do príncipe como base fundamental da civilidade, 

determinando a criação em todas as povoações de duas escolas públicas, uma para os 

meninos e outra para as meninas. Em tais escolas, os Mestres deveriam ensinar aos 

meninos “Doutrina Cristã, ler, escrever e contar”. Nas aulas para as meninas, o contar 

seria substituído pelo “fiar, fazer renda, costura” e demais aprendizagens próprias desse 

sexo. Na falta de Mestras, as meninas poderiam frequentar as escolas de meninos, 

somente até os dez anos de idade (PORTUGAL, 1830, p. 509). 

Os Mestres e Mestras que ocupassem essa função deveriam apresentar bons 

costumes, prudência e capacidade, sendo pagos pelos pais ou responsáveis dos alunos. 

Sobre a conduta desses Mestres, o texto da lei informa: 
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He inegável que os Mestres das Escholas exercitão a occupação 

mais nobre e mais útil ao Estado e a Igreja, porque elles são 

quem nos infundem no espírito as primeyras imagens e os 

primeyros pensamentos que devemos ter do santo temor de 

Deos, da obediência ao Rey e aos seus Ministros respectivos, do 

amor e respeyto aos nossos mayores, do affecto necessario a 

Patria e aos interesses da Monarchia (apud ANDRADE, 1978, 

p. 122). 

 

No livro de Andrade (1978), o apêndice documental apresenta o catecismo 

sugerido para o ensino dessas escolas públicas mencionadas na Lei do Diretório, 

intitulado Breve instrucçam para ensignar a Doutrina Christã, ler e escrever aos 

Meninos e ao mesmo tempo os princípios da Lingua Portugueza e sua orthografia, 

talvez o único exemplar de compêndio usado nas aulas de Primeiras Letras em 

Pernambuco, em 1759 ou 1760. 

Nesse documento é possível encontrar instruções de como deveriam ser 

ministradas as aulas de Primeiras Letras. Apresenta-se um abecedário, com as letras 

correntes romanas, letras “capitães” romanas, as cinco letras vogais, letras abreviadas, 

os acentos, pontuações, sílabas, nomes, nomes de mulheres, cidades e explicação 

gramatical: vozes, nomes, número, instruções sobre a conduta e exortação dos Mestres. 

Por fim, o documento mostra como as aulas de Doutrina Cristã deveriam ser 

ministradas pelo Mestre, apresentando a importância de uso de cada oração: 

 

No que respeita à pedagogia das primeiras letras, A Breve 

Instrucçam abre com as unidades alfabéticas: “Letras correntes 

romanas”, “letras capitães romanas”, e as cinco vogais, letras 

abreviadas, acentos e pontuação. Entra depois nas silabas de 

duas e três letras, que exemplifica com nomes de mulheres e 

cidades. Dá o valor de cada letras do alfabeto e explica 

brevemente as vozes, os nomes, pronomes, verbos, preposições, 

contratações, conjugação de verbos (mesmo dos defectivos), 

porque “He moralmente impocivel saber bem a orthografia”, 

ignorando as flexões dos nomes e verbos, que são “os primeyros 

princípios da língua em que se escreve” (apud ANDRADE, 

1978, p. 14). 

 

Com efeito, essas breves instruções assemelham-se às práticas educativas 

defendidas por João de Barros (1540), preconizando uma pedagogia para o ensino com 

o desejo de transmitir os preceitos da fé, através do processo de escolarização, em que 
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se aprendia a ler, escrever e normas gramaticais, com o catecismo, facilitando, assim, o 

entendimento de outras línguas. 

Confirmam-se e legitimam-se as ideias de Barros (1540), Figueiredo (1722) e 

Proença (1734), os quais defendiam o processo de escolarização de forma que se 

iniciasse o ensino de Primeiras Letras a partir das orações, por meio das instruções 

religiosas, lendo e recitando as orações antes e depois das refeições. 

É possível encontrar nas Breves Instruções a seguinte ressalva: 

 

Dilatar os meninos nos nomes parece-me que nam he o mais 

útil, julgando mais acertado escrever-lhe o Padre Nosso e mais 

orações que sim se iram juntamente fazendo práticos na doutrina 

christãa, e scientes no ajustamento das letras e boa pronunciadas 

diçoens que  he o que nas Escolas se procura (apud ANDRADE, 

1978, p. 122). 

 

Nessas obras e na lei em destaque, parece fundamental a inclusão do catecismo 

como um dispositivo fundamental no processo de escolarização (NÓVOA, 2000) e 

forma escolar (VICENT, LAHIRE e THIN, 2001), além do método para o ensino das 

Primeiras Letras (CORRÊA e OLIVEIRA, 2006). 

Esses manuais funcionavam como guias para os que ensinavam as orações e 

elementos principais à aprendizagem de ler e escrever, alguns sob forma de perguntas e 

respostas, constando o alfabeto, a ortografia, a gramática da língua portuguesa, as ações 

ordinárias litúrgicas e os salmos da penitência. 

De acordo com Hébrard (2000, p. 37), essa estratégia priorizava a escolarização, 

suscitada através da relação entre instrução e catequização. Tal abordagem relacional 

pressupõe a formação cristã por meio da alfabetização, que caracterizava a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Desse modo, a aula de Doutrina Cristã é vista 

como uma formação religiosa, e o ensino da língua volta-se para a fixação e difusão da 

fé cristã. 

O modelo de escolarização proposto pelo Diretório fundamenta-se no ensino da 

leitura e da escrita em detrimento da oralidade, pois pressupunha afastar as crianças 

indígenas de suas comunidades e culturas, a fim de tentar impedir a continuidade da 

transmissão de saberes, conhecimentos, valores e práticas culturais “não civilizadas”. 

Carvalho (1978) informa-nos que as reformas pombalinas da instrução pública 

expressam a mudança da mentalidade europeia e as agitações que permeavam a 

sociedade setecentista, pois Pombal propunha, com seus projetos de lei, a valorização da 
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língua portuguesa. Dessa maneira ele conseguiria conquistar novas terras e exercer o 

domínio dos povos que ali habitassem. Nesse contexto, a educação seria razão do 

Estado, organizada por leis que recomendavam os métodos de ensino e a qualificação 

dos Mestres. 

Assim, as políticas utilizadas por Pombal são partes do processo de 

escolarização, na medida em que interferem na organização dos espaços, sujeitos e 

saberes elementares: o ler, escrever, o contar e o catecismo. Conclui-se que, ao instituir 

a língua portuguesa nas escolas e entre os índios, dava-se a constituição do processo de 

escolarização, servindo como suporte para a construção da identidade nacional, por 

proibirem o uso da língua própria de seu povo, obrigando-os a aprender e utilizar nas 

aulas de ler e escrever a língua do príncipe. 

 

3.2 ALVARÁ DE 28 DE JUNHO DE 1759 

 

A chamada Lei Geral dos Estudos Menores versa sobre o ensino das línguas 

Clássicas e Retórica. Através dessa lei, a educação passou a ser oficialmente 

responsabilidade do Estado, que se encarregou, a partir de então, pela seleção e carreira 

dos professores. Para sua melhor compreensão, é interessante explicar que os Estudos 

Menores compreendiam as Aulas de Ler, Escrever e Contar e os Cursos de Humanidade 

e Artes, tendo inluídas ainda as aulas de Gramática Latina, Grega, Retórica e Ciência da 

Natureza. 

Com esse Alvará, é criado o cargo de Diretor Geral dos Estudos, com a 

incumbência de efetuar a reforma para contratar novos professores por concurso 

público, resolver problemas de ordem prática, fiscalizar os docentes, o uso de livros 

didáticos e dos novos métodos de ensino. Em 9 de julho de 1759, foi publicada a Carta 

Régia da nomeação de Tomás de Almeida para o cargo de Diretor dos Estudos, e em 28 

de julho desse mesmo ano este publicou as instruções para a reforma, baseando-se 

integralmente nas orientações do Alvará de 28 de junho de 1759 (ANDRADE, 1978, p. 

183-184). 

Nesse documento jurídico, é possível encontrar um discurso que respalda a 

decadência em que se encontravam as Letras Humanas no Reino de Portugal e seus 

domínios, por conta dos estragos ocasionados pelos jesuítas, que deixavam os alunos 

desmotivados com a aprendizagem das línguas Grega e Latina, por priorizarem as 

minúcias gramaticais durante um período de nove anos (PORTUGAL, 1830, p. 673-
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674). O maior obstáculo de Pombal foi a ação dos jesuítas, pois estes deixavam os 

índios privados da civilização, permanecendo rústicos e bárbaros com a aplicação de 

suas práticas pedagógicas e catequéticas. Havia, ainda, outros fatores: 

 

O tal celebrado ódio de Marquês de Pombal a Companhia de 

Jesus não decorreu dos prejuízos opiniáticos de uma posição 

sistemática  previamente traçada. Fatores vários e complexos, de 

ordem social, política e ideológica, influíram decisivamente na 

evolução de uma questão que ainda hoje apaixona e obnubila a 

visão dos espíritos mais esclarecidos (CARVALHO, 1978, p. 

32). 

 

Segundo esse Alvará, o método utilizado pelos jesuítas levou Portugal à ruína, 

não só das Artes e Ciências, mas também da Monarquia e da Religião. Fica entendido 

que os causadores do estado calamitoso em que se encontravam as Letras Humanas 

foram dos jesuítas. 

Com esse plano, percebe-se que o Alvará em questão busca manter a 

continuidade de um trabalho pedagógico que a expulsão dos jesuítas ameaçava 

comprometer, exemplificando o cuidado em retomar as diretrizes de uma tradição 

desaparecida como advento da Companhia de Jesus. Assim, esse método de ensino pode 

ser comparado com o de Figueiredo (1722) e Pina e Proença (1734), os quais defendiam 

a ideia de instruir as crianças nas Primeiras Letras a partir de uma uniformização 

metodológica do ensino, para que todos os Mestres adequassem os conteúdos de acordo 

com as leis impressas. 

O objetivo de culpar os jesuítas pelo estrago em que se encontravam as Letras 

Humanas tinha como foco libertar os índios da tutela religiosa. O interesse do Estado 

Português, na figura de Marquês de Pombal, ressalta a rivalidade entre suas ideias 

iluministas e a educação de base religiosa jesuítica. De acordo com Maxwell (1996, p. 

2), Pombal não agia por intuição, mas sim pelas opções determinadas por Portugal no 

sistema de Estado mercantilista do século XVIII. Compactuando com essa assertiva, 

Falcon (1993, p. 424) nos diz que a luta contra os jesuítas era a manifestação da recusa 

de Pombal com relação à dominação aristocrática, que no nível econômico estava em 

perfeita conformidade com o que os jesuítas representavam no nível ideológico. 

Nesse caso, a expulsão dos jesuítas culminou com a tomada de poder sobre o 

sistema de ensino, dando ao Estado o comando da educação. Logo, com a expulsão dos 

jesuítas, Pombal, através dessa lei, criou as aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, 
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Filosofia e Retórica, devendo estas suprimir as disciplinas antes instruídas pelos 

colégios jesuítas. 

Percebe-se com isso que a Igreja, ao perder o papel que vinha desempenhando 

na sociedade, possibilitou ao Estado uma alteração na forma escolar por meio de suas 

aulas, e da contratação, através de concursos,  de professores capazes e licenciados para 

ensinar. Esse processo fez nascer uma nova forma escolar, como nos evidenciam 

Vicent, Lahire e Thin (2001), que nos ajudam a compreender o processo de 

escolarização, mostrando o movimento de construção e afirmação da escola, seus 

valores e formas, os quais foram construídos na e pela sociedade. Logo, o desejo de 

Pombal não foi acabar com o poder da Igreja existente em Portugal e seus domínios, 

mas colocar este poder a serviço da coroa, utilizando-se alguns mecanismos da Igreja 

para se firmar perante os súditos.  

Para fixar a base teórica da lei, o Alvará trouxe diferentes sujeitos, saberes e 

métodos de ensino a serem adotados pelas escolas. A lei ainda versa sobre os sujeitos 

que deveriam ser educados, e quais saberes seriam transmitidos, quais autores e 

conteúdos poderiam ser adotados pelos professores em suas aulas. Assim, o Estado 

toma para si a tarefa de selecionar, nomear e fiscalizar os professores.  

Como bem nos lembra Figueiredo (1722), para exercer a função de professor, 

deveriam ser observados procedimentos uniformes na seleção e designação dos 

docentes, a fim de que estes fossem aprovados em concurso público. Segundo Nóvoa 

(1991, p. 22), essa seletividade serviu de base para que os docentes adquirissem melhor 

status social. O professor que desejasse ser aprovado em concurso deveria apresentar 

competência técnica e intelectual, bem como um esboço de carreira e boa índole social, 

pois a educação das crianças não poderia ser desvirtuada dos costumes desejados pela 

Coroa e El Rei. De acordo com Barros (1540), uma educação mal ministrada poderia ser 

danosa para a vida toda.  

Nesse Alvará, encontram-se as regras e as instruções para os professores de 

Gramática Latina, Grega, Hebraica e de Retórica assinadas pelo Conde de Oeiras, as 

quais serviam de guia aos professores e ao Diretor Geral dos Estudos Menores, 

orientando quanto ao tempo das lições, as horas da classe ou os procedimentos a serem 

adotados a depender da disciplina, o adiantamento dos estudos dos alunos, pagamento 

dos professores, indicando também os compêndios que poderiam ser utilizados pelos 

estudantes e livros de consulta dos professores, bem como os proibidos.   
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Corroborando com tal hipótese, Carvalho (1978, p. 42) esclarece que esse alvará 

régio, além de criar as aulas de Latim, Grego e Retórica e de estabelecer a contratação 

dos Mestres de Primeiras Letras, recomendava expressamente o método que esses 

Mestres deveriam seguir. O alvarismo, daí por diante, passou a ser tenazmente 

perseguido. Essa fala representa o poder expresso pelos alvarás idealizados por Pombal, 

e todas as ordens neles impressas representam a sua figura, legitimando sua ação e a 

ordenação política do governo português. 

 

3.3 ALVARÁ DE 30 DE SETEMBRO DE 1770 

 

Esse Alvará oficializa o ensino da gramática da língua portuguesa, obrigando os 

professores de gramática latina a utilizarem-se da obra Arte da Grammatica portugueza, 

escrita por Antonio Jose dos Reis Lobato
30

, durante os seis primeiros meses de ensino. 

A partir de então: 

 

Os Mestres da Lingua Latina, quando receberem nas Classes os 

Discipulos para lha ensinarem, os instruirão previamente por 

tempo de seis mezes, se tantos forem necessários para a 

instrucção dos Alumnos, na Grammatica Portugueza, composta 

por Antonio José dos Reis Lobato, e por mim approvada para o 

uso das ditas Classes, pelo methodo, clareza, e boa ordem, com 

que He feita (PORTUGAL, 1829, p. 497). 

 

  Apresenta-se uma continuidade da Lei do Diretório nesse Alvará, pois o desejo 

de Portugal era ser reconhecido como Nação perante os demais países. Aqui também se 

expressam as práticas de ensino das Escolas de ler, escrever, até então marcadas pelas 

instruções religiosas dos jesuítas, com métodos litigiosos. Assim, a Lei determina o uso 

do Catecismo pequeno do Bispo de Montpellier Carlos Joaquim Colbert (1765), com a 

seguinte observação: 

 

Me constou, que nas Escolas de ler, e escrever se praticava até 

agora a lição de processos litigiosos, e sentenças, que sómente 

servem de consumir o tempo, e de costumar a Mocidade ao 

orgulho, e enleios do Foro: Hei por bem abolir para sempre hum 

abuso tão prejudicial: E Mando, que em lugar dos ditos 

processos, e sentenças, se ensine aos meninos por impressos, ou 

manuscritos de differentes natureza, especialmente pelo 

                                                 
30

 Datas de nascimento e morte desconhecidas, pois existe uma dúvida presente na biografia desse autor. 

Desse modo, cogita-se que Reis Lobato seja pseudônimo. 
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Catecismo pequeno do Bispo de Montpellier Carlos Joaquim 

Colbert, mandado traduzir pelo Arcebispo de Evora para 

instrucção dos seus Diocesanos, para que por elle vão também 

aprendendo os Principios da religião, em que os Mestres os 

devem instituir com especial cuidado, e preferência a outro 

qualquer estudo (PORTUGAL, 1829, p. 497-498). 

 

A partir desse parágrafo do Alvará, nota-se uma preocupação com os Estudos 

Menores oferecidos em Portugal e seus domínios, para que as crianças fossem instruídas 

a aprender a ler e escrever, baseando-se nos ensinamentos desse catecismo. Este foi um 

instrumento de aprendizagem muito utilizado pelos Mestres de ler e escrever, pois trazia 

em seu conteúdo os diversos tipos de letras, manuscritas ou impressas, para que os 

alunos adquirissem essa aprendizagem por meio da formação religiosa. Ao instruir os 

discípulos com as orações, estes já estariam aperfeiçoando o reconhecimento de 

algumas letras, palavras, sílabas e, por fim, os preceitos religiosos pregados naquela 

época. 

O catecismo de Montpellier é composto de lições com perguntas e respostas 

claras e concisas, fazendo referência às orações, à criação do mundo e do homem, a 

condutas na missa e à mesa, à origem do pecado, à morte e ressurreição, constituição da 

igreja e aos mandamentos de Deus e da Igreja Católica. Colbert acreditava que as 

crianças, logo que começassem a falar, deveriam ser instruídas a falar em Latim e 

Português sem esperar que soubessem ler.  Assim, os alunos não aprenderiam apenas a 

soletrar, mas também os princípios da religião. Pode-se inferir que esse catecismo seria 

uma síntese do que constava na Bíblia Sagrada Católica, com interpretações do que 

desejava cada oração na tentativa de difundir a leitura Bíblia. 

O Catecismo de Montpellier pode ser entendido como um livro de ensino das 

verdades religiosas, pois auxiliava os alunos a memorizarem os princípios, explicações 

e significados da doutrina cristã. As primeiras partes das obras de Figueiredo (1722) e 

Proença (1734) já apresentavam os carateres didático e pedagógico que permeavam a 

instrução da Doutrina Cristã. O aluno teria contato com os ensinamentos da Igreja 

Católica e a partir daí reconheceria as letras e aprenderia a ler e a escrever. 

Com relação a esse caráter reformulador da prática pedagógica do ensino de 

Primeiras Letras, João de Barros (1540) já inferia que ao iniciar a alfabetização de seus 

alunos, os Mestres deveriam abolir o uso de textos de tabeliães e que eles fossem 

ensinados pela leitura de catecismos.  Portanto, seria preciso escolarizar por meio da 
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língua portuguesa, utilizando-se do catecismo como método de ensino da língua 

portuguesa e da religião (CORRÊA e OLIVEIRA, 2006). 

Compactuando com tal assertiva, temos Figueiredo (1722) que, através de sua 

obra, assemelha-se com o modelo desse catecismo, pois o autor afirmava que a 

aprendizagem das Primeiras Letras (caligrafia, ortografia e aritmética) comprometia a 

formação de bons cidadãos, através de regras, exemplos, proposto por esse Catecismo 

de Montpellier. 

A formação do menino nobre colabora com a ideia defendida por Proença 

(1734), em que a educação privilegiaria tornar os filhos dos principais da sociedade em 

sujeitos aptos para assumir postos da burocracia estatal.  Esta distinção social 

favoreceria o desenvolvimento de determinadas capacidades que só um menino nobre 

poderia exercer, pois sua educação vinha sendo construída desde o seu nascer, 

garantindo a necessária robustez e perfeita disposição para defender o reino. 

Nesse processo, observa-se que, a partir da escrita desse Alvará, inicia-se a 

uniformização do saber institucionalizado pelo Estado, com profissionais formados e 

capacitados para exercer tal profissão. Dessa maneira, é possível relacionar a construção 

da forma escolar (VICENT, LAHIRE e THIN, 2001). 

 

3.4 LEI 6 DE NOVEMBRO DE 1772 

 

A lei de 6 de novembro de 1772 é considerada uma das peças legislativas mais 

importantes das reformas propostas pelo Marquês de Pombal. Nela, é apresentada a 

quantificação das aulas de Primeiras Letras através dos mapas de frequência. Estas 

informavam a existência das aulas, a frequência dos alunos e os conteúdos a serem 

instruídos, sendo, portanto, um dispositivo do governo para controlar o trabalho dos 

Mestres. Esses mapas seriam construídos pelos próprios Mestres responsáveis pelas 

aulas de Primeiras Letras.  

Por intermédio dessa lei, D. José I atribuiu à Real Mesa Censória a criação de 

um plano de rede escolar contendo o quantitativo de aulas de ler, escrever e contar e dos 

Mestres de latim, retórica, grego e filosofia, nas cidades e vilas de seus domínios. Essa, 

foi, sem dúvida, uma das organizações racionalizadas da instrução pública, que 

abrangeu desde as escolas menores com as aulas de ler, escrever e contar até as aulas de 

filosofia e necessárias para o ingresso na Universidade de Coimbra. Para se ter acesso às 

instruções elementares, era necessário ser nobre, filho de burgueses ou de homens de 
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ofício nas vilas e cidades. Nessa época, a lei ainda era omissa quanto à educação das 

meninas. Essa fala pode ser encontrada na obra de Proença (1734), que defendia que a 

educação serviria para desenvolver “as doutrinas mais polidas, as ciências mais 

sublimes e as artes mais elegantes”; deveria ser privilégio apenas de meninos nobres. 

É notório o descontentamento referente às práticas desenvolvidas pelos Mestres, 

pois as escolas achavam-se destruídas por efeito das maquinações e dos abusos com que 

os temerários Mestres jesuítas, por todo aquele período, arrogavam as sobreditas 

escolas. Desse modo, a Real Mesa Censória ficou responsável por enviar um relatório 

informando a situação das Escolas Menores para que o El Rei soubesse da situação de 

cada uma das aulas de Primeiras Letras oferecidas em Portugal e seus domínios. Para 

tanto, foi constatado que as sobreditas Escolas encontravam-se em ruínas por efeito dos 

dois séculos de administração dos jesuítas. Mais uma vez, os representantes do governo 

de Pombal fizeram questão de ressaltar que a culpa pelo atraso do progresso em 

Portugal com relação à educação e instrução seria dos jesuítas. De acordo com a lei, 

essas aulas encontravam-se destruídas pelo efeito das maquinações e dos abusos dos 

Mestres e da direção delas, que, em vez de ensinar aos alunos os primeiros elementos de 

todas as Artes, procuravam distraí-los (PORTUGAL, 1829, p. 612-613). 

A implantação dessa lei faz nos pensar que houve uma preocupação frente às 

Escolas Menores, com o seguinte trecho: 

 

Suplicando-me, que ocorrese a reparação das sobreditas Escolas, 

que constituem os berços, em que nutrem, e crião as referidas 

Artes, e Sciencias, com huma Providencia tal, que igualando a 

importância dos seus grandes objetos, se formasse em toda 

huma Nação hum Plano, que fosse igual commodidade a todos 

os Povos, e a todos, e a cada hum dos Particulares delles 

(PORTUGAL, 1829, p. 613). 

 

Os professores e Mestres eram orientados por meio da lei a elaborar mapas de 

frequência como estratégia de comprovação de efetivo exercício docente, sendo um 

documento necessário para o recebimento do salário e a viabilidade da escola. Era um 

atestado imprescindível de atendimento ao número de alunos exigidos por lei para a 

manutenção da aula. De acordo com o plano regular, deveria ser informado o número de 

Mestres necessário em cada uma das Artes pertencentes às Escolas Menores. 

Nesse sentido, era de fundamental importância a distribuição das Escolas 

Menores em cada uma das Comarcas, cidades e vilas que pudessem constituir-se em 
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centros, a fim de que os meninos e estudantes das povoações circunvizinhas pudessem 

facilmente frequentar as aulas. Nesse contexto, surgem os mapas de frequência, nos 

quais o El Rey suplicava, em benefício comum, que houvessem por bem aprovar e dar 

força à lei estabelecendo os conteúdos nos mapas (PORTUGAL, 1829, p. 613). 

Os mapas escolares eram documentos que auxiliavam na compreensão e 

caracterização dos níveis de aprendizagem dos alunos, em especial, da alfabetização da 

época. Eles despontam, assim, como dispositivos de governo, fundado em uma prática 

escriturística que, ao mesmo tempo, nomeava, classificava e hierarquizava os sujeitos e 

a realidade social: 

 

Que os sobreditos Professores subordinados a Meza, sejão 

obrigados a mandarem a Ella no final de cada Anno Lectivo as 

relações de todos, e cada hum dos seus respectivos Discipulos; 

dando conta dos progressos, e morigeração delles, para por ellas 

regular a Meza as Certidões, que há de fazer expedir pelo seu 

Secretatio (PORTUGAL, 1829, p. 614).  

 

Ademais, os mapas permitiam identificar diversas formas de elaboração de 

registro escolar. Eles apresentavam peculiaridades na forma e no conteúdo, pois neles os 

professores expressavam, de diferentes maneiras, os dados referentes à vida escolar de 

seus alunos, como, por exemplo, a data de matrícula, a filiação, os motivos de faltas e, 

em especial, o nível de aprendizagem dos educandos. Essa categorização é fundamental 

para a constituição da forma escolar apresentada por Vicent, Lahire e Thin (2001).  

Logo, na própria lei de 1772, Pombal suplica a reparação das sobreditas Escolas. 

Percebendo a necessidade de uma reforma nas Escolas, o legislador ressaltava que era 

de suma importância centralizar a atenção a elas, pois eram consideradas como o berço 

para nutrir e criar as mencionadas aulas, devendo beneficiar o maior número de pessoas. 

De acordo com Férrer (1997, p. 68), os Estudos Menores eram considerados básicos ao 

conhecimento de todas as ciências. Por isso, essas escolas são classificadas como os 

primeiros elementos de todas as Artes e Ciências. 

Os planos de estudos compunham-se da boa forma de caracteres, das regras 

gerais da ortografia portuguesa, para que os alunos pudessem aprender a ler e escrever 

corretamente e ordenadamente, das quatro espécies de aritmética, do catecismo e das 

regras da civilidade (PORTUGAL, 1829, p. 614-615). Essas representações constituem 

estratégias já defendidas por Barros (1540), Figueiredo (1722) e Proença (1734), os 

quais defendiam o uso da habilidade da leitura e da escrita baseando-se na soletração e 
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silabação, para, dessa maneira, os alunos decifrarem os códigos gráficos a partir das 

orações. 

Nota-se que essas instruções tinham caráter seletivo, destinando-se a dois grupos 

distintos: aqueles que nasceram para os serviços rústicos ou fabris precisariam apenas 

do conhecimento de ler, escrever e contar, pois não seguiriam aos Estudos Maiores. O 

segundo grupo referia-se às pessoas hábeis para os estudos. Estes dedicar-se-iam à 

instrução precisa da Língua Latina. Desse modo, que a poucos seria necessário habilitar-

se para a Filologia e ingressar nas Faculdades acadêmicas. 

 

Que nem todos os Individuos destes Reinos, e seus Dominios, se 

hão de educar com o destino dos Estudos Maiores, porque delles 

se devem deduzir os que são necessariamente empregados nos 

serviços rústicos, e nas Artes Fabris, que ministrão o sustento 

aos Povos, e constituem os braços, e mãos do Corpo Politico; 

bastarião as pessoas destes grêmios as Instrucções dos Parocos: 

Sendo também indubitável, que ainda as outras pessoas hábeis 

para os Estudos tem os diversos destinos, que fazem huma 

grande desigualdade nas suas respectivas applicações; bastará a 

huns, que se contenhão nos exercícios de ler, escrever e contar 

(PORTUGAL, 1829, p. 613). 

 

É importante notar que a lei de 6 de novembro de 1772, ao mesmo tempo em 

que ordenava que as aulas régias fossem postas em prática nas principais cidades do 

Brasil, trazia também em seu preâmbulo que a educação não era obrigatória e nem para 

todos. Com isso, percebe-se que o governo, ao mesmo tempo em que propôs uma 

educação pública, também se isentou da responsabilidade de efetivação dela.  

De acordo com a lei, o El Rei ordenava que os Mestres de ler, escrever e contar 

fossem obrigados a ensinar não somente a boa forma de caracteres, mas também as 

regras da ortografia portuguesa e o que fosse necessário da sintaxe. Para que os seus 

discípulos pudessem escrever correta e ordenadamente, ensinar-lhes-iam pelo menos as 

quatros espécies de aritmética simples, catecismo e regras da civilidade.  

 

Que os Mestres de ler, escrever, e contar, sejão obrigados a 

ensinar não somente a boa forma dos caracteres; mas também as 

Regras geraes da Orthografia Portugueza; e o que necessário for 

da Syntaxe della; para que seus respectivos Discipulos possão 

escrever correcta, e ordenadamente: Ensinando-lhes pelo menos 

as quatro espécies de Arithmetica simples; o Catecismo, e 

Regras da Civilidade em hum breve Compendio: Porque sendo 

tão indispensáveis para a felicidade dos Estados, e dos 
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Individuos delles são muito fáceis de instillar nos primeiros 

annos aos Meninos tenros, dóceis, e susceptíveis das boas 

impressões daquelles s, que dignamentemse applicao a 

instruillos (PORTUGAL, 1829, p. 614-615).  

 

Mais uma vez, Pombal representa, através dessa lei, o desejo de fortalecer um 

currículo uniforme dos Estudos Menores, determinando o que deveria ser aplicado pelos 

professores em suas aulas. O professor poderia ser punido ou perder sua licença caso 

não respeitasse os princípios dessa ou das demais leis institucionalizadas pelo governo.  

 

3.5 LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827 

 

Essa lei trata da primeira Lei Geral Brasileira relativa ao Ensino Elementar. 

Publicada sob o reinado de Dom Pedro I (1798-1834), veio a se tornar um marco na 

educação imperial, de tal modo que passou a ser a principal referência da Instrução 

Pública Elementar dos Estudos Menores. A Lei tratou dos mais diversos assuntos, como 

descentralização do ensino, a remuneração dos professores e mestras, o ensino mútuo, o 

currículo mínimo, a admissão de professores e as escolas das meninas. Nesse sentido, 

esta parte do trabalho propõe-se a apresentar a análise da Lei de 15 de outubro de 1827, 

marco para a estruturação e organização das escolas de Primeiras Letras no Brasil, 

ilustrando a contribuição de cada artigo para a criação das escolas, seu método e 

configuração docente. 

 

D. Pedro I, por Graça de Deus e unânime aclamação dos povos, 

Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: 

Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembléia Geral 

decretou e nós queremos a lei seguinte: Manda criar escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais 

populosos do Império (BRASIL, 1878, p. 71). 

 

As elites política e intelectual do país investiram-se da missão de civilizar o 

povo. Acima de tudo, no entanto, caberia à educação desfazer os valores 

miscigenados e a diversidade de comportamentos de uma população, ela própria, 

miscigenada e diversa, homogeneizando-os em novos parâmetros e atitudes. Assim, 

a organização da escola foi centralizada nas determinações do governo central, com 

pouca margem para iniciativas locais ou associações. Nada era feito, porém, sem 
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um longo e demorado processo burocrático definido pelas hierarquias 

governamentais (VEIGA, 2007, p. 132). 

Com relação à instrução primária, algumas medidas passaram a ser 

desenvolvidas no sentido de unificar o sistema: a adoção de um método, a definição 

de conteúdos de ensino, a autorização ou proibição de livros e o estabelecimento de 

normas burocráticas a serem seguidas pelas escolas. Todas essas medidas 

buscavam tornar homogêneo e estatal um sistema que, até então, caracterizava-se 

pela diversidade, já que a iniciação dos indivíduos na cultura letrada se fazia a 

partir de iniciativas muito diversificadas, como a família, a igreja e os preceptores 

particulares. 

A Lei 15 de outubro de 1827 foi verdadeiramente a criadora da instrução 

primária em nosso país. No artigo primeiro diz: “em todas as cidades, vilas e lugares 

mais populosos haverá as escolas de primeiras letras que forem necessárias”. Foi essa a 

lei sancionada por D. Pedro I e referendada pelo Visconde de São Leopoldo − José 

Feliciano Fernandes Pinheiro (1774-1847). Podemos perceber que sua proposta inicial é 

estabelecer a ideia de uma nação brasileira, de um Estado Nacional e de um processo 

civilizatório, através da educação (BRASIL, 1878, p. 71). 

Essa lei é contemporânea de um lento mas paulatino fortalecimento de uma 

perspectiva político-cultural para a construção da nação brasileira e do Estado Nacional 

que via na instrução uma das principais estratégias civilizatórias do povo brasileiro. 

Frações importantes da elite propunham-se a organizar o ensino elementar, com o 

intuito de dotar o Estado de mecanismos de atuação sobre a população. 

O método preconizado − o de Lancaster − utilizado largamente na Europa 

possibilitava, segundo seus defensores, que um único professor desse aula para até mil 

alunos. Bastava, para isso, que ele contasse com espaço e materiais adequados e, 

sobretudo, com a ajuda dos alunos-monitores. Todos reconheciam que, para abrigar 

dezenas ou, mesmo, centenas de aprendizes, fazia-se necessária a construção de novos 

espaços escolares. Demonstra as tentativas de encontrar um espaço específico para a 

realização das aulas, e por conseguinte, a constituição  da forma escolar (VICENT, 

LAHIRE e THIN, 2001). Mais do que isso, tais espaços eram imprescindíveis para o 

bom êxito do estabelecimento escolar que se defendia, pois deveria levar em conta não 

apenas a quantidade de alunos, mas também a mobilidade dos monitores por entre as 

turmas dentro da classe. O artigo quarto também traz um indício interessante para 

análise: “As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; e serão também 
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nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se” 

(BRASIL, 1878, p. 71). 

A partir deste artigo da lei é possível fazer uma leitura crítica do uso do ensino 

mútuo enquanto metodologia indicada para as Escolas de Primeiras Letras. Assim, 

percebemos que a preocupação com a qualidade do ensino e com a assistência dos 

alunos e alunas, durante o período imperial, ainda passava longe das pautas 

governamentais. Essa metodologia foi eleita para esse momento devido, especialmente, 

às questões econômicas e de ordens temporal e financeira. Entretanto, conseguiu trazer 

grandes contribuições para a difusão da instrução pública.   

A educação ministrada no Brasil Oitocentista valorizava os atributos 

intelectuais para os meninos e os manuais para as meninas, além da diferença no 

tempo de duração para a instrução de ambos. Aos meninos recomendava-se uma 

educação voltada para o desenvolvimento de uma postura viril, garantindo-se o 

desenvolvimento pleno da capacidade intelectual e visando à entrada em 

instituições reconhecidas na época para a conclusão de sua formação. O artigo 

sexto da lei ressalta que: 

 

Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções 

mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os 

princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e 

apostólica romana, proporcionando a compreensão dos meninos; 

preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do 

Brasil (BRASIL, 1878, p. 72). 

 

A Lei determinava, finalmente, criar escolas para meninas nas cidades e nas 

vilas mais populosas. Os Presidentes, em Conselho, seriam responsáveis por julgar a 

necessidade desses estabelecimentos. Tais escolas seriam dirigidas por Mestras, nas 

localidades mais populosas, excluindo do currículo a geometria, a prática de quebrados, 

decimais e proporções e acrescentando ao ensino prendas úteis e economia doméstica.  

Para assumir a profissão de Mestras, o artigo décimo segundo estabelecia que 

“aquelas mulheres, que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem 

com mais conhecimento nos exames feitos na forma do artigo sétimo” assumiriam estes 

cargos (BRASIL, 1878, p. 72). 

No que tange ao reconhecimento e às representações que os Professores 

exerciam na sociedade, é valido apresentar a seguinte fala: 
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Os Mestres destas Escolas eram considerados detentores da 

“occupação mais nobre e mais útil ao Estado e a Igreja”, por 

infundirem “no espírito, as primeyras imagens e os primeyros 

pensamentos que devemos ter do santo temor de Deos, da 

obediência ao Rey e aos Ministros respectivos, do amor e 

respeyto aos nossos mayores, do affeto necessário à Patria e aos 

interesses da Monarchia (1978, p. 13). 

 

Sendo assim, era fundamental, para exercer a função pública de professor, ter 

conduta moral, pois os docentes transmitiam ensinamentos sobre a instrução das 

Primeiras Letras, doutrinas religiosas e as normas legislativas imperiais. Nessa 

perspectiva, a instrução elementar articula-se não apenas com a necessidade de se 

generalizar o acesso às Primeiras Letras, mas também com o conjunto de outros 

conhecimentos e valores, conteúdos, como rudimentos de gramática, de língua pátria, 

de aritmética, e aos poucos foram sendo incluídos nas leis os rudimentos de 

conhecimentos religiosos. De acordo com Hebrard (1999, p. 35), nota-se que os saberes 

elementares, por essa época, ainda não estavam organizados em forma de disciplinas, 

razão pela qual o ensino da gramática encontrava-se desvinculado da leitura e da 

escrita. Na lei, observa-se que o contar é fragmentado em Aritmética e prática de 

quebrados.  

O que víamos como catecismo passou a ser reconhecido com a nomenclatura 

“Princípios de Moral Cristã e Religião Católica”, acrescida agora a introdução do 

estudo da Constituição do Império e a História do Brasil, elementos que fortaleceram 

a instituição da identidade nacional, mas uma vez fortalecendo a jovem Nação 

brasileira através do seu reconhecimento perante as demais nações civilizadas.  

Aqui, a educação perde o vínculo com a Igreja, pois o modelo de 

catequização do ensino de Primeiras Letras foi substituído pela aprendizagem de ler 

e escrever com uso de cadernos e compêndios específicos de cada área, podendo-se a 

partir de tal fato inferir na constituição da forma escolar, com uso de matérias 

didáticos para aplicabilidade das aulas. Outro fato importante a ser apresentado é a 

formação do currículo, uma vez que houve uma alteração dos conteúdos a serem 

apresentados, a qual ordenava primeiro a prática de leitura, depois escrita e em 

seguida o cálculo (VICENT, LAHIRE, THIN, 2001, p. 13).  

Uma dúvida referente a essa ordenação ou sequência das matérias a serem 

ensinadas, pois no artigo sexto, não fica claro em que ordem dever-se-ia ensinar a 

Leitura, a Escrita e a Gramática. Todo esse debate não tinha relação apenas com a 

necessidade de estruturar um Estado nacional e garantir a construção da 
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nacionalidade. O ideário civilizatório iluminista irradiava-se com a ideia de alargar a 

possibilidade de acesso de um número cada vez maior de pessoas às instituições e 

práticas civilizatórias. É importante ressaltar que a sequenciação dessas leis traz 

características semelhantes às das obras apresentadas no segundo capítulo deste 

trabalho. 

Assim, essa lei vem confirmar a continuidade das ideias defendidas pelo 

Marquês de Pombal quando ministro do governo de D. José I. Este buscou modernizar 

a instrução pública através de uma política centralizadora do Estado e da uniformização 

dos métodos apresentados pelos Mestres em suas aulas. Algumas ressalvas 

apresentadas nessa lei priorizam o reconhecimento do que e como se ensinava, 

informando o salário, quantidade de escolas e reconhecimento da profissão docente. A 

educação continuava sendo vista como condição necessária de intervenção política e 

social tal como na época pombalina. 

O uso da língua portuguesa foi primordial para a alfabetização de seus 

discípulos, pois, através de métodos mais fáceis de se aprender a ler, escrever e falar, 

impulsionava-se a formação linguística do povo português, colocando-o como Nação 

polida e civilizada. 

Nessa última lei analisada observa-se uma forma escolar mais acentuada perante 

as demais leis, visto que ela determinava uma seleção de atribuições que fará das 

antigas aulas régias, antes ministradas pelos Mestres régios, reconhecidas como 

Estudos Menores tornando-se Escolas de Primeiras Letras em que, além do ler, 

escrever, contar e doutrina cristã, são introduzidos conhecimentos sobre leituras da 

Constituição do Império e História do Brasil.  

Os professores continuariam sendo examinados por meio de concursos e seus 

salários determinados por lei. A escola das meninas continuava representada pela 

distinção. Já aos meninos eram acrescidos ensinamentos que lhes possibilitavam seguir 

seus estudos e ingressar na Universidade de Coimbra. Outro fato a ser mencionado é a 

fiscalização das escolas, que deveriam permanecer enviando mapas informando o 

número de alunos, filiação, conteúdos ministrados e frequência destes. Por fim, essa lei 

mostra-nos as alterações do modelo escolar de ensino dos saberes elementares, 

informando o que permaneceu e o que foi substituído após o governo e legislação 

pombalina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação sobre o ensino de Primeiras Letras em Portugal e seus domínios, 

no recorte histórico entre 1757 e 1827, representou a oportunidade de levantar uma série 

de elementos pertinentes para entender os métodos, a formação e contratação docente, 

bem como o uso de compêndios para as aulas de ler, escrever e contar. Portanto, foram 

fontes que nos levaram a conhecer a história da educação brasileira.  

Destacamos que um dos fatores de extrema importância para as mudanças 

ocorridas na educação luso-brasileira teria sido a ascensão política de Sebastião José de 

Carvalho e Melo, anos depois Marquês de Pombal. Entendemos que as reformas 

educacionais pombalinas representaram a passagem do poder sobre a instrução pública 

da Igreja para o Estado, monopolizando o ensino e deixando a cargo do Estado a 

contratação dos docentes e as instruções das práticas educativas por intermédio de suas 

leis. 

Em face dessa afirmação, este estudo buscou, no primeiro capítulo, conhecer os 

rumos dos saberes elementares, possibilitando entender esse inédito sistema de aulas, 

teórica e metodologicamente. A partir desse reformismo ilustrado, implantado por 

Pombal, a educação escolar tornou-se razão do Estado, permitindo a modernização do 

reino português. 

No que se refere às especificidades para o atendimento dessas aulas, o segundo 

capítulo apresentou a escolha das obras que inspiraram a construção da legislação 

pombalina. Assim, decidiu-se analisar três obras importantes para a realização das 

reformas das aulas régias realizadas em Portugal e seus domínios.  

Bem conjugada que estava com o pensamento de Pombal, a influência dessas 

obras repercutiu na formação do docente, de maneira que  seria o responsável pela 

formação intelectual, moral, ética e religiosa de seus alunos, fator pronunciado por 

Martinho de Mendonça de Pina e Proença, orientando a formação do menino nobre. 

Com isso, situava o autor a articulação entre o pensamento religioso e a concepção do 

perfeito “nobre, cidadão, crente e súdito”. 

Nessa dimensão, propunha aos Mestres fazerem com que seus discípulos 

evitassem a fuga e abandono de suas classes. Com base na manutenção da disciplina e 

na permanência dos discípulos nas escolas, Manoel de Andrade Figueiredo esclarece 

que, além dos exercícios de leitura, escrita e aritmética, os Mestres deveriam controlar o 
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comportamento, as condutas e aferições dos alunos, condição fundamental para o 

desenvolvimento pleno das atividades pedagógicas. 

A otimização do tempo e das técnicas de ensino fez com que a forma escolar 

constituísse com veemência o pensamento reformista e ilustrado, pois este evidencia as 

concepções da modernidade pedagógica de autores como: Barros, Figueiredo e Proença. 

Independentemente da defesa da escola pública ou privada, todas as obras representam a 

vontade de uniformizar os ensinamentos e aprendizagens das Primeiras Letras, ao 

evidenciarem os critérios para a constituição das escolas de ler, escrever e contar. A 

intenção dessas obras expressava, desse modo, o desejo de uniformizar a prática docente 

e o ensino da leitura, da escrita e da aritmética nas escolas elementares. Assim, essas 

obras representaram a uniformidade das práticas dos professores tanto em relação aos 

conteúdos quanto em relação aos métodos, recursos e meios de aprendizagem. 

Um fator diferenciado entre esses autores foi notar que a obra de Proença, além 

de preparar seus discípulos para noções cognitivas, instruía-os para os aspectos físico e 

nutricional. Tal educação garantia a aprendizagem das ciências, ou seja, o 

reconhecimento relativo ao mundo natural, a fim de que os alunos estivessem 

preparados para assumir as funções que o Estado lhes reservava. 

Reconhece-se que as obras aqui apresentadas representam a produção 

pedagógica moderna, pois fundamentam seus ideais por meio do ensino das Primeiras 

Letras, defendendo o uso da gramática em vernáculo, algo já preconizado por João de 

Barros. Em seguida, partia-se para o ensino da escrita e finalizar-se-ia com o estudo dos 

cálculos.  

Nas obras apresentadas no segundo capítulo foi possível encontrar vestígios 

sobre os horários, tempos, medidas, calendário, regras, métodos de ensino, materiais 

didáticos, disciplinas e avaliação, percebendo, assim, a constituição da forma escolar, 

bem como o processo de escolarização em Portugal e seus domínios, especialmente no 

Brasil. 

Assim, no que tange aos estudos desses compêndios, percebe-se que essas obras 

apresentam o ideário reformista pedagógico desejado pelo Marquês de Pombal, pois 

determinavam a concepção de educação, do trabalho docente e do procedimento de 

ensino para o funcionamento das escolas do reino português. Vale informar que essas 

obras, mesmo sendo publicadas antes da reforma pombalina, serviram de instrumentos 

inspiradores de suas ideias. 
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O que objetivou a escolha desse aporte cronológico foi pensar que o período de 

1757 a 1827 representa a presença do ideário reformista-ilustrado português. Com isso, 

buscamos a articulação da legislação e obras para referenciar o ensino de Primeiras 

Letras. 

Com a lei do Diretório, o Estado consegue impor uma política linguística que 

obriga todos os súditos da coroa portuguesa a fazerem uso da língua do príncipe. Essa 

defensa em prol da língua traria a Portugal a superação da condição de subordinado em 

que se encontrava com relação às demais nações do ocidente europeu.   

Para isso, foi preciso expulsar aqueles que durante anos estiveram responsáveis 

pelo plano pedagógico. Pombal, através do Alvará de 28 de junho de 1759, conseguiu 

fazer com que a educação passasse oficialmente a ser gerida pelo Estado, sendo 

responsável por controlar a seleção e carreira dos professores. Esta ficou conhecida 

como Lei Geral dos Estudos Menores, pois determinava o tempo dos estudos, os 

conteúdos a serem ensinados e indicava os compêndios de consulta dos professores e de 

uso de seus alunos. 

 Ao analisar a Lei de 30 de setembro 1770, mais uma vez observamos a busca 

pelo fortalecimento da língua priorizada pelo uso da Arte da grammatica portugueza, 

objetivando, com isso, o ensino da língua portuguesa como sendo útil para o Estado 

português. A aprendizagem da língua vem acompanhada da identificação da obra 

Catecismo de Montpellier, orientando as práticas de ensino das escolas de ler e escrever. 

Fica evidente que os meninos aprendiam a ler e escrever através de textos religiosos. 

Simultaneamente com a alfabetização, ocorria a doutrinação.  

A lei de 6 de novembro de 1772 preocupou-se com a administração das Escolas 

Menores de Portugal e seus domínios, sugerindo que os Mestres enviassem mapas 

informando a quantidade de escolas e aulas. Entretanto, ao solicitar esse documento, 

constatamos que outros dados são apresentados como testemunho do que era aplicado 

em suas aulas, pois esses dados informavam os conteúdos, a idade escolar dos alunos, o 

tempo para cada exercício, bem como se estavam preparados a seguir para os estudos 

preparatórios e assim ingressar na Universidade. 

Para finalizar o estudo dessas leis, analisamos a lei de 15 de outubro de 1827, a 

única que não foi institucionalizada no período das reformas pombalinas. Entretanto, ela 

demonstra a continuidade das ideias defendidas por Pombal, algo comprovado pela 

determinação do tempo escolar, das matérias, dos materiais, da organização, do método 

do ensino, da administração, da seleção, do pagamento dos docentes e seu plano de 
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carreira, estabelecendo-se, assim, as condições necessárias para a criação de escolas de 

Primeiras Letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império 

Brasileiro. 

Após o término desta pesquisa, observa-se que, em determinado momento, o 

texto apresenta o período pombalino como uma época marcada por reformas 

econômicas inspiradas no pensamento ilustrado, centrado na expulsão dos jesuítas e nas 

reformas educacionais decorrentes das políticas linguísticas e educacionais 

institucionalizadas pelo Marquês de Pombal. 

A implementação das reformas pombalinas buscou modernizar o Estado 

Lusitano objetivando uma burocracia bem mais qualificada e sintonizada com os novos 

interesses da política e da economia do tempo. Fica evidente, através da coletânea 

dessas obras e leis, elencadas no segundo e terceiro capítulos deste trabalho, que elas 

enfatizavam a função dos Mestres na tarefa de preparar os seus discípulos para a vida 

civil e para o serviço do Estado. Assim, os Mestres dessas escolas foram considerados 

detentores de uma ocupação muito nobre e útil ao Estado e à Igreja, uma vez que esta 

era, acima de tudo, política.  

Sob tal visão, concluímos, nas considerações acerca do ensino de Primeiras 

Letras, que apontar os pressupostos mais relevantes do ideário desses reformistas 

ilustrados auxiliou identificar as mudanças ocorridas na sociedade portuguesa por meio 

dos compêndios e da legislação. A partir desses documentos, percebe-se que a educação 

seria o instrumento mais adequado para atingir os propósitos do Estado. 

Por meio da legislação, foi possível reconhecer a mentalidade, a constituição da 

nação em Portugal e seus domínios e desvelar as práticas escolares que envolviam os 

professores, alunos, conteúdos e estratégias administrativas, auxiliando-nos a perceber 

que Pombal almejava três objetivos para controlar o Estado: secularizar a educação, 

padronizar o currículo e transmitir a responsabilidade da educação ao Estado. 

Assim, a legislação possibilitou-nos destacar que as reformas pombalinas no 

Brasil, embora tenham sido lentas e cheias de problemas de ordem estrutural, política e 

econômica, buscaram estabelecer um ensino moderno que estivesse em consonância 

com as novas tendências educacionais da época. Deste modo, ao propor suas reformas 

por intermédio da aprovação de suas leis, Pombal buscou organizar um ensino útil aos 

fins do Estado. 

Para finalizar o texto, a hipótese levantada no início deste estudo foi confirmada, 

pois a transferência do controle da instrução das mãos dos jesuítas para o Estado trouxe 
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para o Estado português e para a história da educação brasileira provas de que as 

reformas pombalinas significaram um novo rumo para a educação, tanto na metrópole 

quanto nas colônias. Prova disso é que, até a Lei de 15 de outubro de 1827, nota-se a 

conservação, divulgação e até mesmo assimilação de valores advindos da reforma da 

Universidade de Coimbra, exegida pelo Marquês de Pombal, algo que se consolidou 

pela Lei de 6 de novembro de 1772, em que reformulou a administração e plano 

pedagógico da citada Universidade. 
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 Figura 6: Modelo de pena da obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 7: Posição de  pena da obra de Figueiredo 
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Figura 8: Treino de traços 1 anexo à obra de Figueiredo (1722)  
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 Figura 9: Treino de traço 2 nexo à obra de Figueiredo (1722) 

 Disponível em: http://purl.pt/107/1/ 



 

110 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 10: Letras cursivas apresentadas anexo à obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 11: Texto em letra cursiva apresentado anexo à obra de Figueiredo (1722)  
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 Figura 12: Estudo das sílabas 1 anexo à obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 13:  Estudo das sílabas 2 anexo à obra de Figueiredo (1722) 
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 Figura 14: Estudo das sílabas 3 anexo à obra de Figueiredo 

(1722)  Disponível em: http://purl.pt/107/1/ 
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Figura 15: Modelo de letras correntes anexo à obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 16: Abecedário 1anexo à  obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 17: Abecedário 2 anexo à  obra de Figueiredo (1722)  
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Figura 18: O valor das letras da conta romana anexo à obra de Figueiredo (1722) 
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Figura 19: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 1 
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 Figura 20: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 2 
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Figura 21: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 3 
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Figura 22: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 4 
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Figura 23: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 5 
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Figura 24: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 6 
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Figura 25: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 7 
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Figura 26: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 8 
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Figura 27: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p.9  
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Figura 28: Alvará Régio de 28 de junho de 1759, p. 10 
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Figura 29: Capa do Alvará de 30 de setembro de 1770 e Lei de 6 de novembro de 1772 
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Figura 30: Alvará de  03 de setembro de 1770, p. 497 
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Figura 31: Alvará de  03 de setembro de 1770, p. 498 
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Figura 32: Lei de 06 de novembro de 1772, p. 612 
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Figura 33: Lei de 06 de novembro de 1772,  p. 613  

Disponível em: http://iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/~ius/verlivro.php?id_parte=107&id_obra=73&pagina=619 



 

134 

 

 

 
 

Figura 34: Lei de 06 de novembro de 1772,  p. 614  
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 Figura 35: Lei de 06 de novembro de 1772,  p. 615  
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Figura 36: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 71 
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Figura 37: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 72 
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Figura 38: Lei de 15 de outubro de 1827, p. 73 
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